
 

 

 

 

 

 

Privacyverklaring  
 

Bij een bezoek aan onze website verwerken wij mogelijk persoonsgegevens van jou. 

Banketbakkerij Landsaat vindt bescherming van jouw persoonsgegevens van groot belang. 

Persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Onderstaande 

privacyverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, contacten en bestellingen 

geplaats met Banketbakkerij Landsaat, gevestigd aan Vrieschgroenstraat 3b, 1503 MC 

Zaandam en gevestigd op de Penningweg 103, 1507 DG Zaandam.  

Doeleinden van gebruik 

In deze privacy verklaring lichten wij de manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen 

toe en verklaren we welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden deze gegevens 

gebruikt worden.  

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, verzamelt en bewaart Banketbakkerij Landsaat in 

sommige gevallen jouw gegevens. Deze gegevens bestaan uit: 

• Voor- en achternaam 

• Bedrijfsnaam (indien van toepassing) 

• Adres 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

Bij een bezoek aan onze website worden niet direct persoonsgegevens door ons verzameld. 

Wel wordt er op onze contactpagina en bij het plaatsen van een bestelling om 

persoonsgegevens gevraagd. Bij het invullen van ons contactformulier of het plaatsen van een 

bestelling, zullen jouw persoonsgegevens door ons worden verzameld en opgeslagen. Deze 

informatie wordt door ons gebruikt met als doel in contact met jou te komen en je vraag te 

beantwoorden of je bestelling te bezorgen. Banketbakkerij Landsaat bewaart jouw 

persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw 

gegevens zijn verzameld. De verzamelde gegevens worden bewaard zolang nodig is voor de 

volledige beantwoording van verzoeken en vragen en afhandeling van bestellingen. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Banketbakkerij Landsaat verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden met jouw 

toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen 

aan een wettelijke verplichting. 

Inzien, wijzigen of verwijderen van jouw persoonsgegevens 
Banketbakkerij Landsaat behoudt jou het recht tot het verzoek om je persoonsgegevens in te 

zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek tot inzage, wijzingen of verwijderen van jouw 

persoonsgegevens, verzameld door Banketbakkerij Landsaat, kun je insturen naar 

info@landsaat.com. Je verzoek wordt binnen 4 weken verwerkt.  

Beveiliging van jouw gegevens 

Banketbakkerij Landsaat neemt het beschermen van jouw persoonsgegevens uiterst serieus. 

  



 

 

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

Links naar andere websites 

Onze website bevat links naar diverse social media platformen. Banketbakkerij Landsaat is 

niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder ons beheer vallen.  

Contact 

Voor vragen of opmerkingen aangaande onze privacyverklaring kun je contact opnemen met 

ons via een e-mail aan info@landsaat.com.  
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