
 
 
 

 
PRIVACY VERKLARING 
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Jouw privacy is van groot belang voor Sugarlips Cakes. Wij houden ons aan de privacywet en zullen er altijd voor 

zorgen dat jouw gegevens veilig zijn en er met zorg mee om wordt gegaan. In deze privacyverklaring leggen we 

uit welke informatie er verzameld wordt wanneer je de website www.sugarlipscakes.com bezoekt, een bestelling 

plaatst via de webshop of via e-mail, en wat wij met deze informatie doen. 

 

 

INFORMATIE OVER SUGARLIPS CAKES 

 

Sugarlips Cakes is gevestigd aan de Elzenhaege 1, 2136 LC, Zwaanshoek. Sugarlips Cakes is ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder het nummer 66868467.  

 

 

WAAROM VERZAMELEN WIJ GEGEVENS 

 

De voornaamste reden waarom Sugarlips Cakes persoonlijke gegevens verzameld is om te kunnen voldoen aan 

jouw bestelling en je op de juiste manier van dienst te kunnen zijn, maar ook om onze wettelijke verplichtingen 

na te komen.  

 

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ 

 

Als je via de website van Sugarlips Cakes het contactformulier invult worden de volgende persoonlijke gegevens 

verzameld: 

- Naam 

- Email-adres 

- Telefoonnummer 

- Datum en locatie van event 

- Aantal gasten 

Deze gegevens gebruiken wij om contact met jou op te nemen over je aanvraag, om een afspraak te maken of 

om je een offerte toe te sturen. 

Als er vervolgens een bestelling geplaatst wordt bij Sugarlips Cakes worden ook de volgende persoonlijke 

gegevens verzameld: 

- Adresgegevens 

- Bankgegevens 

Jouw bankgegevens zijn pas bij ons bekend wanneer er een betaling is verricht. Sugarlips Cakes gebruikt jouw 

bankgegevens daarna op geen enkele manier en slaat deze gegevens ook niet op. In geval van een terugbetaling 

zullen wij jouw om je bankgegevens vragen en deze éénmalig gebruiken en daarna verwijderen.  

  

http://www.sugarlipscakes.com/


 
 
 

 
PRIVACY VERKLARING 

 
 

 
Sugarlips Cakes | Elzenhaege 1, 2136 LC Zwaanshoek | K.V.K. 6686 8467 

 

 

HOE WORDEN PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKT 

 

Sugarlips Cakes gebruikt en verwerkt jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doelen: 

- Het verwerken en afhandelen van je bestelling 

- Het verwerken en afhandelen van je betaling 

- Contact via telefoon of e-mail indien nodig om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn 

- Om producten op locatie te leveren 

- Om onze wettelijke verplichtingen na te komen, zoals voor de Belastingdienst 

 

HET DELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS  

 

Sugarlips Cakes deelt jouw persoonlijke gegevens niet met derden, mits dit nodig is om te kunnen voldoen aan 

de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten 

jouw gegevens. 

 

HET BEWAREN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 

Sugarlips Cakes bewaart jouw persoonlijke gegevens niet langer dan de 7 jaar die wettelijk verplicht is vanuit de 

Belastingdienst.  

 

DE RECHTEN VAN DE KLANT 

 

Natuurlijk heb je het recht om de persoonlijke informatie waar Sugarlips Cakes over beschikt op te vragen, te 

wijzigen of te laten verwijderen. Sugarlips Cakes kan geen gegevens verwijderen die volgens de wet bewaard 

moeten blijven. 

 

BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 

Sugarlips Cakes neemt de bescherming van persoonlijke gegevens serieus en wij letten er goed op dat er geen 

misbruik van jouw gegevens gemaakt kan worden. Als je het idee hebt dat je gegevens niet goed zijn beveiligd of 

dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kun je telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen naar 

Sugarlips Cakes. 

 

 


