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Patisserie Unique hecht veel belang aan privacy bij het gebruik van de gegevens van haar
zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten. Wij gebruiken uw persoonlijke
gegevens om uw bestellingen te verwerken. Ook houden we u op de hoogte van wijzigingen
die verband houden met uw (eerdere) bestellingen. Voor het overige zullen wij deze gegevens
uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Patisserie Unique zal uitsluitend uw gegevens aan
derden ter beschikking stellen wanneer die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.
Patisserie Unique gebruikt de van uw verzamelde gegevens op de volgende wijze:
Ø Patisserie Unique zal enkel persoonlijke informatie van zakelijke relaties vragen
indien en voor zover dit nodig is om de gewenste dienst(en) te leveren en om te
voldoen aan de nationale en internationale wet- en regelgeving.
Ø Alleen met uw uitdrukkelijke toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te
informeren over algemene ontwikkelingen en over speciale aanbiedingen en acties.
Ontvangt u onze nieuwsbrief in de toekomst liever op een ander e-mailadres, klik dan
hier om dit aan te passen Ervaart u deze e-mail als ongewenst, klik dan hier om u uit te
schrijven.
Wat gebeurt er met uw gegevens?
De verzamelde informatie is eigendom van de Patisserie Unique. Wij verzamelen enkel
informatie die wij nodig hebben voor het verwerken van uw bestelling. Het gaat hierbij om:
• Naam;
• Bedrijfsnaam;
• Adres(sen);
• Telefoonnummer(s);
• E-mailadres(sen);
• Bankrekeningnummer/ IBAN nummer (niet verplicht);
• KvK-nummer (niet verplicht);
• Btw-nummer (niet verplicht).
De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om haar eigen dienstverlening aan de
klanten en bezoekers te verzorgen. Uw gegevens zijn niet toereikend voor derden. Uw adres
en telefoonnummer zijn gedeeld met onze logistieke partner Müller Fresh Food Logistics.
Onze website en backoffice wordt gefaciliteerd en beschermd door ecBase. Uw gegevens

worden nooit aan derden verkocht of verhuurd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde
derden zoals Müller Fresh Food Logistics zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw
gegevens te respecteren. Via Patisserie Unique zult u geen ongevraagd reclamedrukwerk of
ongewenste e-mail van onbekende derden ontvangen. Als u vragen hebt over privacy,
gegevens wilt laten verwijderen of als u inzicht wilt in of verbetering van de gegevens die wij
van u registreren, kunt u een e-mail sturen naar info@patisserieunique.nl.
Cookies
Als u informatie bekijkt of download, kunnen wij uw bezoek registreren door het gebruik van
zogenaamde cookies. Een cookie is een klein data-element dat een website naar uw browser
kan sturen, waarna dat in uw computer wordt opgeslagen. Zodoende kunt u bij een volgend
bezoek door ons herkend worden. Dankzij deze cookies kan Patisserie Unique de informatie
afstemmen op uw voorkeuren en zien welke gedeelten van de website het meest bezocht
worden.
De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat zij cookies accepteren. U kunt desgewenst
de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren. Wanneer u dit doet, kunt u
echter niet altijd optimaal gebruik maken van de website.
Op de website kunnen zogenaamde links staan naar websites die niet van Patisserie Unique
zijn. Patisserie Unique is niet verantwoordelijk voor wijze waarop dergelijke websites met
privacy omgaan.
Bekijk meer informatie over onze cookies in de cookieverklaring van Patisserie Unique.
Bewaartermijn
Na registratie van uw bedrijf op onze website bewaren wij uw gegevens in ons systeem. Als u
gedurende vijf jaar geen bestelling bij ons plaatst, worden al uw gegevens uit ons systeem
verwijderd. Ordergegevens blijven wel bewaard. Indien u wenst dat uw gegevens per direct
uit ons systeem worden verwijderd of aangepast, neem dan contact op met onze
klantenservice: info@patisserieunique.nl.
Het is wel mogelijk dat u van ons e-mails/nieuwsbrieven blijft ontvangen. Ontvangt u onze
nieuwsbrief in de toekomst liever op een ander e-mailadres, klik dan hier om dit aan te
passen Ervaart u deze e-mail als ongewenst, klik dan hier om u uit te schrijven.
Wijziging beleid
Bij veranderingen aan ons privacy beleid zullen we deze aanpassen op onze website. Check
daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.
Verdere vragen
Als u nog vragen hebt over het gebruik van persoonsgegevens door Patisserie Unique, neem
dan contact op met onze klantenservice: info@patisserieunique.nl.
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor
bescherming van persoonsgegevens. Voor overige vragen of klachten kunt u bij hen terecht.

