
P R I VAC Y V E R K L A R I N G

Dit is de privacy verklaring van Lekker Maken, food design & communicatiebureau van Britt Venbrucx.  Alle verkregen gegevens 
behandelt Lekker Maken vertrouwelijk en zijn ten alle tijden voor jou inzichtelijk te maken. Lekker Maken verwerkt jouw persoons-
gegevens alleen wanneer dat volgens de AVG en UAVG mag. 

___
CONTACT GEGEVENS
Lekker Maken,Britt Venbrucx
Lindelaan 70
6438 HJ Oirsbeek

www.lekker-maken.nl
info@lekker-maken.nl
KVK 77221230

___
PERSOONSGEGEVENS
Lekker Maken verwerkt verschillende persoonsgegevens die ten alle tijde vertrouwelijk worden behandeld. Het gaat hierbij om de 
volgende persoonsgegevens:

• voor- en achternaam
• telefoonnummer (indien telefonisch contact nodig is)
• e-mailadres
• adresgegevens

Daarnaast kan het voorkomen dat je zelf persoonsgegevens aanlevert in verband met een opdracht. 

___
DOELEINDEN
Lekker Maken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Om te kunnen reageren op jouw vraag of verzoek als jij contact hebt opgenomen via e-mail, website of sociale media.
- Om je een nieuwsbrief te sturen. Je ontvangt alleen mailings wanneer jij je hier expliciet voor hebt ingeschreven. Wanneer jij je 
uitschrijft voor de mailings worden de gegevens uit onze database verwijderd.
- Het versturen van offertes en facturen

Duur van opslag
Lekker Maken zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. De persoonsgegevens die nodig zijn voor het op-
stellen van je factuur worden tot zeven jaar na verstrekking bewaard (wetgeving belastingdienst). Alle overige persoonsgegevens 
worden na het afronden van een opdracht maximaal twee jaar bewaard om indien nodig opnieuw contact met je op te kunnen 
nemen. Doeleinden hiervan kunnen zijn: het versturen van een nalevering, informeren of alles naar wens is en het opsturen van 
een attentie.

___
BEVEILIGING  
Om je persoonsgegevens te beschermen worden er passende maatregelen genomen, zodat verlies en misbruik tegengegaan kan 
worden. Je gegevens worden beveiligd middels een wachtwoord. Daarnaast wordt de website van Lekker Maken beveiligd 
middels een betrouwbaar SSL certificaat. 

___
DELEN MET ANDEREN  
De persoonsgegevens die Lekker Maken verwerkt worden niet gedeeld met anderen en zullen uitsluitend verstrekt worden aan 
derden indien dit expliciet nodig is voor de uitvoering van de opdracht of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

___
RECHT OP INZAGE  
Als betrokkene heb je ten alle tijd het recht op inzage, aanpassen of het verwijderen van je persoons gegevens. Dit verzoek kan 
ingediend worden via info@lekker-maken.nl onder vermelding van inzage persoonsgegevens. Er kan om een kopie van je 
identiteitsbewijs worden gevraagd om de identiteit te kunnen verifiëren. 

___
AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS  
De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op de nieuwe privacywetgeving. Als betrokkene heb je het recht om een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je gegronde redenen hebt om de verwerking van de persoons-
gegevens door Lekker Maken in twijfel te trekken.


