Mille Épices

Eten verbindt. Cultuur inspireert. Interculturele verbinding ontstaat.

Privacy policy
1. Bedrijfsomschrijving
Mille Épices organiseert catering voor multiculturele chefs/cateraars. Door middel van de website worden
bezoekers in staat gesteld om informatie over aangesloten cateraars te verkrijgen en een offerte aan te
vragen voor een catering opdracht. Oprichter van Mille Épices is Jacqueline Heerkens Thijssen, gevestigd
in Amsterdam. Mille Épices is opgenomen in het handelsregister onder het KVK-nummer: 70742456. De
contactgegevens zijn de vinden op de website.
2. Doel gegevens
Mille Épices maakt gebruik van Google Analytics en een tool om de gegevens van een aanvrager te
verzamelen voor het uitbrengen van een offerte. De gegevens zijn noodzakelijk om in contact te komen
met de opdrachtgever. De gegevens van de aopdractgever worden uitsluitend gebruikt voor de
gevraagde dienst (het aanvragen van een offerte).
3. Ontvangers gegevens
De contactgegevens van de opdrachtgever zijn in te zien door alle medewerkers van Mille Épices, maar
niet door de hosting partner. De aanvragen worden niet opgeslagen. De contactgegevens van de
opdrachtnemer worden wel opgeslagen tot het moment van afmelding. Deze gegevens zijn in te zien
door de medewerkers van Mille Épices en de hosting partner.
4. Opslag periode
De contactgegevens van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer behouden wij tot het moment van
verzoek om deze gegevens uit ons bestand te verwijderen.
5.

Rechten
a. Recht op inzage
De opdrachtgever en -nemer hebben ten alle tijde recht op inzage van de contactgegevens die
bekend zijn bij Mille Épices. Wij zullen deze gegevens op aanvraag delen.
b. Recht op rectificatie
Wij zullen op verzoek van de opdrachtgever- of nemer de contactgegevens aanpassen
wanneer deze onjuist blijken te zijn of er wijzigingen hebben plaats gevonden.
c. Recht op indienen van een klacht
Mocht de opdrachtgever of -nemer een klacht willen indienen over het gebruik van de
contactgegevens door Mille Épices dan kan dat bij Autoriteit Persoonsgegevens.
d. Recht op overdracht
Wij zullen de gegevens van de opdrachtgever of -nemer overdragen naar een andere partij,
wanneer dit het verzoek is.

6. Verplichte gegevens
De gegevens die wij vragen van de opdrachtgever zijn gedeeltelijk verplicht om onze dienst te kunnen
leveren. Bij de aanvraag van een offerte zijn de verplichte contactgegevens: bedrijfsnaam,
contactpersoon, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden gebruikt om de
opdrachtgever bij uitvoering van onze diensten een factuur te kunnen sturen.
7. Beveiliging
De website is voorzien van een SSL certificaat.
www.mille-epices.nl

