
    

PRIVACY VERKLARING  

  

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij van jou opslaan en 

verwerken en hoe wij vervolgens de veiligheid hiervan waarborgen. Wij adviseren je 

om deze verklaring goed door te lezen! Mocht je vragen hebben naar aanleiding 

van dit document stuur dan een mailtje naar info@biobite.nl    

   

Algemene gegevens   

  

Bij Biobite maken we een lekkere krachtkoek vol met natuurlijke lekkermakers. Expres, 

want lekker eten verrijkt het leven. Door goed te kauwen, komt al dat lekkers veel 

beter vrij. Je tong beleeft nog eens wat: hazelnoten, amandelen, zaden, dadels, 

bessen en abrikozen. Verder specerijen om de smaak te verhogen. Dit alles tegen 

een smaakachtergrond van waardevolle granen waaronder boekweit, spelt, haver 

en gierst. Om dit allemaal op de best mogelijke manier te kunnen realiseren slaan wij 

een aantal persoonsgegevens op.  

  

Wij vinden het erg belangrijk dat wij zorgvuldig en veilig omgaan met 

persoonsgegevens. Wij zorgen dan ook dat alle persoonsgegevens met grote zorg 

veilig worden verwerkt en opgeslagen. Daarnaast houden wij ons aan alle eisen van 

de privacywetgeving (AVG), dit betekent dat wij onder andere het volgende doen 

Wij vermelden duidelijk met welk doel wij persoonsgegevens verwerken. Wij doen dit 

via deze verklaring.  

  

Wij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de gegevens die wij 

echt nodig hebben voor de genoemde doelen;  

Wij vragen eerst nadrukkelijk toestemming om jouw gegevens te verwerken waar dit 

nodig is.  

Wij zullen jouw gegevens niet zullen doorgeven aan derde partijen, tenzij dit nodig is 

om onze diensten te kunnen leveren of wanneer wij wettelijk verplicht zijn dit te 

doen;  

Wij afspraken maken met derde partijen indien wij wel gegevens delen, om ervoor te 

zorgen dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt; Wij 

beveiligingsmaatregelen nemen om jouw gegevens te beschermen en wij eisen van 

derde partijen dat zij dit net zo serieus nemen.  

Wij jou altijd de mogelijkheid bieden om op jouw verzoek je gegevens in te zien, te 

corrigeren of te verwijderen.  

   



Mocht je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen 

hebben vind je onderstaand onze contactgegevens en andere algemene 

gegevens.  

  

BioBite Nederland BV  

  

Naam   Susanne de Raaij  

Telefoon  06 519 92 994  

KVK    61075957  

IBAN   NL90TRIO0197923232  

BTW    NL854194733B01  

   

Gegevens  

  

Om ervoor te kunnen zorgen dat wij van Biobite zo snel mogelijk bij jou kunnen krijgen 

hebben wij natuurlijk wel een aantal gegevens nodig, hiervoor verzamelen wij het 

volgende; naam organisatie, mail, adres, postcode, plaats en telefoonnummer.  

  

   

Daarnaast sturen wij graag een nieuwsbrief om al onze nieuwe smaken, activiteiten 

en andere mooie acties met jou te kunnen delen. Als jij je inschrijft voor de 

nieuwsbrief verzamelen wij de volgende gegevens:  

• Mailadres  

• Naam  

• Verjaardag  

   

Onderstaand vind je een overzicht met de manieren waarop wij je gegevens 

verwerken en met welk doel wij dit doen:  

  

  

 

   

Verwerking Doel 

verzamelen  ·        Nieuwsbrieven kunnen sturen 

·        Product kunnen bezorgen 

ordenen  ·        Gerichte nieuwsbrieven kunnen 

sturen 

opslaan ·        Maillijst 

·        (Toekomstige bestelling) 

bijwerken of wijzigen ·        Gegevens toevoegen en/of 

verwijderen 

raadplegen ·        Analyseren van bestellingen 

·        Analyseren van mailopeningen 

etc. 

gebruiken ·        Mailen 

·        versturen 

verspreiden of op andere 

wijze ter beschikking stellen  

·        Verzenden van nieuwsbrieven 

·        Verzenden van bestellingen 

afschermen  ·        Beveiliging 



Derde partijen  

  

Om onze diensten optimaal te kunnen aanbieden werken wij samen met een aantal 

andere partijen. Wij delen uitsluitend gegevens die onmisbaar zijn voor het proces 

met deze bedrijven. Zowel Biobite als deze externe organisaties doen er alles aan om 

jouw gegevens veilig te houden, daarom hebben wij met al deze bedrijven een 

verwerkersovereenkomst.  

   

Opslag en beveiliging  

  

Wij nemen zo veel mogelijk beveiligingsmaatregelen om te zorgen dat alleen 

geautoriseerde personen bij jouw gegevens kunnen en om misbruik te voorkomen. 

Wij zorgen dat alleen de noodzakelijke personen bij jouw gegevens kunnen en dat 

de toegang tot de gegevens is afgeschermd. Daarnaast zorgen wij dat onze 

veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.  

Wij slaan je gegevens nooit langer op dan noodzakelijk of langer dan jij zelf wilt. Dit 

betekent dat wij je gegevens voor de nieuwsbrief opslaan totdat jij je uitschrijft. Voor 

de verzending bewaren wij je gegevens tot maximaal 3 maanden na verzending.  

   

Inzage en wijzigingen  

  

Wij vinden transparantie heel belangrijk, daarom vinden wij het ook van groot 

belang dat jij gemakkelijk je gegevens kan wijzigen of inzien. Als je wilt weten welke 

gegevens wij van je opslaan of als je de gegevens wilt wijzigen, kan je altijd een mail 

sturen naar info@biobite.nl . Vermeld in deze mail je naam en je verzoek en wij 

zorgen dat we zo snel mogelijk een bericht sturen met de opgevraagde gegevens. 

Mocht dit niet naar wens verlopen kan je altijd contact met ons opnemen via 

bovenstaande contact gegevens. Komen we er alsnog samen niet uit dan heb je op 

grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens, ook wel de privacy toezichthouder genoemd. Je kunt 

hier contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.  

   

Wijzigingen in deze verklaring  

  

Het kan gebeuren dat deze verklaring wordt aangepast. Daarom raden wij aan om 

deze pagina geregeld te checken, zodat je op de hoogte blijft van mogelijke 

wijzigingen.  

Wij zullen nooit zonder jouw toestemming persoonsgegevens voor een ander doel 

gebruiken dan is aangegeven, mocht het gebeuren dat er wijzigingen in de 

doeleinden zijn zal je daar van te voren van op de hoogte worden gebracht.  

 

BioBite Nederland BV  

KVK 61075957           Contact   Susanne de Raaij  

IBAN NL90TRIO0197923232       Mail    biobite@biobite.nl   

BTW NL854194733B01        Mobiel  06 519 92 994  


