PRIVACYBELEID
Via onze website www.munchfitfoodtogo.com worden persoonsgegevens verwerkt. Munch Fit
Food To Go acht een zorgvuldige omgang met deze gegevens van groot belang. Persoonlijke
gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
•

duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via
deze privacyverklaring;

•

onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn
voor legitieme doeleinden;

•

u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin uw toestemming is vereist;

•

passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen

•

uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.
Munch Fit Food To Go is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met
welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Bij het gebruik maken van onze diensten worden persoonsgegevens gevraagd en opgeslagen.
Wij slaan alleen de gegevens op die door u zelf worden opgegeven. Deze gegevens zijn vereist
voor met name onze bezorgdienst. Deze gegevens worden in geen geval gepubliceerd. Het gaat
met name om de volgende gegevens:

•

NAW gegevens

•

Telefoonnummer

•

Emailadres

•

Betalingsgegevens

•

IP-Adres
RECLAME
U kunt naast onze website ook via email of social media reclame van ons ontvangen over nieuwe
acties, producten of diensten.

CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze
producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van
abonnees.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de
gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de
inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en a andeling daarvan.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.
Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van
deze wijzigingen op de hoogte bent.
GEGEVENS INZIEN/WIJZIGEN
Voor vragen over ons pricacybeleid of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u contact
met ons opnemen via onze contactpagina of info@munchfitfoodtogo.com

Granola
Yorieke: Dozen + papaier (totale packaging)
Sappi, bellen (packaging en hoe wordt het vervoerd)
Website, pricay claimer
Foto’s
Flyers
Flyers met kortingscode
Kaarten bestellen
Juice pakkettenà prijs sample hoeveel
Green package
Immunity Package
Losse shot pakket
Influecers-> Holistik
Alkmaar: Trixie bellen
Rachel: Gratis box
Pauline: gratis box verzendkosten
Chloe: verzendkosten

