Privacy Statement Kook-planet, 2018
Klanten van Kook-planet delen een aantal persoonsgegevens met ons, namelijk naam, adres,
telefoonnummer en e-mail adres wanneer ze zich inschrijven voor een kookavond of vragen om op de
hoogte gehouden te worden van nieuws over Kook-planet. Kook-planet verzamelt, verwerkt, bewaart
en gebruikt deze gegevens om:
•

contact met u op te kunnen nemen in verband met uw geboekte kookavonden

•

om u op de hoogte te kunnen houden van nieuws over Kook-planet

We verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig en willen u hier graag duidelijk over informeren. In
dit Privacy Statement leggen we uit hoe we omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens en
welke rechten u heeft. Uiteraard zijn uw persoonlijke gegevens bij ons in veilige handen. Ons nieuwe
Privacy Statement gaat in per 25 mei 2018.
Hoe gebruiken wij uw gegevens?
•

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee u ze met ons hebt
gedeeld

•

We bewaren uw persoonlijke gegevens zowel op papier als digitaal.

•

We bewaren uw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor
we ze hebben verzameld of gebruiken, of voor zolang het nodig is te voldoen aan wettelijke
verplichtingen.
o

De papieren versies worden ten minste 5 jaar bewaard omdat ze deel uitmaken van
onze (financiële) administratie.

o

De elektronische versies van uw gegevens worden verwijderd als u actief aangeeft
geen prijs meer te stellen op informatie van Kook-planet of aangeeft niet meer deel te
willen nemen aan de kookavonden.

•

De website van Kook-planet maakt gebruik van tracking cookies om het gebruik van de
website te kunnen meten en de website met deze kennis te kunnen verbeteren. Wij hebben
hiervoor:
o

Een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten

o

Wij delen in geen geval gegevens met Google en alle gegevens worden anoniem
verwerkt

o
•

Wij gebruiken de verzamelde gegevens niet voor advertentiedoeleinden

Alleen de eigenaar en communicatiemedewerker van Kook-planet hebben toegang tot de
gegevens om hun werk te kunnen doen.

•

Elektronische gegevens worden bewaard op een beveiligde server. Wij beschermen onze
servers tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software.
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•

Kook-planet gebruikt uw gegevens niet voor andere doelen dan hierboven beschreven.

•

Kook-planet zal nooit gegevens aan andere partijen verkopen.

Rechten:
•

U kunt ons vragen om gegevens die we van u hebben vastgelegd te wissen. Bijvoorbeeld als
u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw gegevens. Wel moet uw belang gaan boven het
belang van Kook-planet om de gegevens te verwerken.

•

U heeft het recht ons te vragen uw gegevens niet langer te gebruiken voor direct marketing.
Bijvoorbeeld als u niet meer via de nieuwsbrief geïnformeerd wil worden. We zorgen er dan
voor dat u niet langer benaderd wordt via dat betreffende kanaal.

U kunt gebruikmaken van de genoemde rechten door een verzoek bij ons in te dienen. We zullen dit
binnen één maand nadat we het verzoek hebben ontvangen beantwoorden.

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kook-planet kunt
u terecht bij Lucien Houwer, eigenaar van Kook-planet, via info@kook-planet.nl, 071-5424277.
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