RB Foodstyle
Privacy beleid
RB Foodstyle is een eenmanszaak gevestigd in Prinsenbeek en ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel, nummer: 82288755
In dit document wordt uitgelegd hoe RB Foodstyle omgaat met het verwerken van uw
persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht RB Foodstyle de grootst
mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens
Indien u gebruikt maakt van de diensten van RB Foodstyle, verstrekt u zelf een aantal
persoonsgegevens aan RB Foodstyle, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van
de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Denk hierbij aan:
●Naam;
●Geboortedatum;
●Adresgegevens;
●Telefoonnummer / mobiel nummer;
●E-mailadres;
●Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens;

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door RB Foodstyle verwerkt worden, hebben ten doel om:
● Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de
uitvoering daarvan;
● Het uitvoeren van haar diensten;
● Verbeteren van de dienstverlening;
● Het verrichten van betalingen;
● Nakomen van wettelijke verplichtingen;
● Het doen van marketing en communicatie uitingen;
● Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
● Het versturen van nieuwsbrieven;
● Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Bewaartermijn
De door RB Foodstyle verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en
regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving,
worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen)
persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

pag. 1 Privacy Beleid RB Foodstyle 01-04-2021

Verwerking door derden
RB Foodstyle deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de
uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden
geen persoonsgegevens verkocht. Op RB Foodstyle kan een wettelijke verplichting rusten om
persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld,
worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens
gedeeld worden zijn:
● De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
● Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
● Websitebeheerder, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van
persoonsgegevens die verwerkt worden zijn het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.

Veiligheid
RB Foodstyle heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig
gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die ontvangen wordt op de website. Er worden
van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd. De
persoonsgegevens die door RB Foodstyle worden beheerd, zijn alleen toegankelijk voor RB Foodstyle
en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Disclaimer
Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. RB Foodstyle behoudt zich het recht
voor ten allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten
en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden
bevatten of onvolledig zijn. RB Foodstyle aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor
schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze
website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud
van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn
auteursrechtelijk beschermd en eigendom van RB Foodstyle voor zover deze niet aan derden
toebehoren.

Cookies
De website van RB Foodstyle maakt gebruik van cookies. Een cookie is een benaming voor een
technologie die het mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op uw
systeem. De cookies RB Foodstyle Privacy beleid en disclaimer 01-04-2021 worden niet gebruikt om
personen te identificeren (een cookie slaat geen persoonlijke gegevens op zoals uw naam of adres).
RB Foodstyle gebruikt cookies om u een betere gebruikerservaring aan te kunnen bieden, geheel
afgestemd op uw persoonlijke voorkeuren. U heeft op uw eigen computer de mogelijkheid om
cookies uit te zetten. Dit kan de werking van de website beperken.
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Gebruik Social Media
RB Foodstyle maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren.
Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden
weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook,
Instagram). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid
van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button
aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres
herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de
data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst RB Foodstyle u naar de privacy- en
cookieverklaringen van deze partijen.

Recht van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
● Recht op inzage; Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet
verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met
betrekking tot de verwerking daarvan.
● Recht op rectificatie; U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te
verkrijgen.
● Recht op gegevens verwijdering; Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene verwijdering
van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
● Recht op beperking van de verwerking; Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de
verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met info@rbfoodstyle.nl.
● Recht van bezwaar; De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke
situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende
persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. RB Foodstyle staakt de
verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden
voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die
verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wijzigingen Privacy Beleid
RB Foodstyle kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente
versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het
nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop RB Foodstyle reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot u verwerken, dan brengt RB Foodstyle u per e-mail daarvan op de hoogte.

Dit Privacy Beleid is van 01-04-2021.
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