
Privacyverklaring 
The Fit Chef respecteert de privacy van haar gebruikers en stelt alles in het werk om uw persoonlijke 
gegevens te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen, 
waarom we deze verzamelen en hoe we deze gebruiken. Wij adviseren u om deze privacyverklaring 
aandachtig door te lezen. 

Verzameling van persoonlijke gegevens 
Wij verzamelen de volgende gegevens: 

● IP-adres 
● Gedrag op de website 
● E-mailadres 

Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden: 

● Analyse van gedrag op de website 
● Verbetering van de website 
● Verzenden van nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie 

Wanneer u het formulier op onze website invult, vragen wij om bepaalde persoonlijke gegevens, zoals uw 
naam, adres en antwoorden op vragen omtrent uw voorkeuren voor de maaltijden. Deze gegevens 
worden verzameld om u beter van dienst te kunnen zijn en om uw bestellingen correct af te handelen. 
Deze gegevens zullen niet worden gedeeld met derden, behalve in geval van wettelijke verplichtingen. 

Beveiliging van persoonlijke gegevens 
Wij nemen de volgende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking: 

● Beveiliging van onze servers 
● Beperkte toegang tot persoonlijke gegevens 

Toegang tot persoonlijke gegevens 
De volgende partijen hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens: 

● Google Tag Manager, Google Analytics, Google Ads, Meta Pixel, Hotjar 
● Deze partijen gebruiken uw gegevens voor analyse van gedrag op de website en verbetering van 

de website. 

  



Uw rechten 
U heeft het recht om: 

● Inzage te vragen in uw persoonlijke gegevens 
● Uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren of verwijderen 
● Bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonlijke gegevens 

Om gebruik te maken van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen via info@thehealthychef.nl 

Cookies 
De website van The Fit Chef maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden 
opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat. De volgende cookies worden gebruikt: 

● Google Tag Manager 
● Google Analytics 
● Google Ads 
● Meta Pixel 
● Hotjar 

Deze cookies worden gebruikt voor analyse van gedrag op de website en verbetering van de website. U 
kunt uw cookies uitschakelen via de instellingen van uw browser. 

Afmelden voor nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie 
U kunt zich afmelden voor onze nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie door op de afmeldlink 
te klikken die in de nieuwsbrieven aanwezig is of door contact met ons op te nemen via 
info@thehealthychef.nl. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is daarom 
raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. 

Contact 
Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via 
info@thehealthychef.nl. 
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