
Privacy- en cookieverklaring MORE chocolate 
 
RUBIA BV, mede handelend onder handelsnaam MORE chocolate, respecteert de privacy van de 
bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de 
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met 
onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking 
tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de 
rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. In deze verklaring lees je alles wat je moet weten 
hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. 
 
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op 
de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. 
 
Heb je vragen of ben je het niet eens met welke persoonsgegevens wij van jou verwerken of hoe 
we dat doen? Neem dan gerust contact met ons op! 
 
RUBIA BV 
Leonard Springerlaan 394 
7424 DA Deventer 
info@morechocolate.nl 
+31 6 5216 1885 
KvK-nummer: 72010045 
 
 
Artikel 1 – Doel van de gegevensverzameling 
MORE chocolate verzamelt persoonsgegevens voor een aantal doelen: 
1. Verzenden van je bestelling: om je bestelling te kunnen bevestiging en te verzenden hebben 

wij gegevens nodig, namelijk je naam, adresgegevens, emailadres en betalingsgegevens 
zoals je IBAN. Als je jouw telefoonnummer of een ander afleveradres opgeeft, dan 
verzamelen we die ook.  

2. Versturen van nieuwsbrieven: voor het versturen van onze nieuwsbrief hebben we een 
beperkt aantal gegevens van je nodig. We hebben voldoende aan je naam en emailadres.  

3. Contact opnemen: als je contact wilt opnemen met MORE chocolate zijn er wat gegevens 
nodig om dat contact mogelijk te maken. Als je via het contactformulier of via mail contact 
opneemt, verzamelen wij jouw naam, emailadres, en eventueel je telefoonnummer als je dit 
opgeeft.  

4. Google Analytics: we gebruiken Google Analytics om de website van MORE chocolate te 
verbeteren. Hiervoor worden gegevens verzameld. Deze gegevens zijn anoniem en daarmee 
niet verbonden aan jou of je persoonsgegevens. Voorbeelden zijn informatie over hoe lang 
je onze website bezoekt en welke pagina’s je bekijkt. 

Al het verzamelen, verwerken of bewaren van persoonsgegevens door MORE chocolate gebeurt 
alleen na uitdrukkelijke toestemming van jou, of op grond van de overeenkomst die is 
aangegaan en uitgevoerd moet worden.  
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen van 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of 
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan 
ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er 
gegevens van kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd 
bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een 
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@morechocolate.nl. Dan verwijderen wij 
deze informatie. 
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Artikel 2 – Ontvangers 
1. MyParcel: wij maken gebruik van de diensten van MyParcel voor het verzenden van onze 

producten. MyParcel ontvangt daarom de persoonsgegevens die nodig zijn voor de 
verzending. De gegevens worden opgeslagen op de servers van MyParcel. 

2. Mailchimp: wij maken gebruik van Mailchimp voor het versturen van onze nieuwsbrieven. Als 
jij je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan worden de gegevens die je invult opgeslagen op 
de servers van Mailchimp.  

3. Shopify: de website www.morechocolate.nl wordt gehost door Shopify. Zij maken ook back-
ups van de website. Gegevens die jij invult op de website, bijvoorbeeld in het bestelproces, 
staan daardoor ook opgeslagen op de servers van Shopify. 

4. Vimexx: de mail van MORE chocolate wordt gehost door Vimexx. Als je gebruik maakt van 
het contactformulier of ons een mail stuurt, worden jouw mail opgeslagen op de servers van 
Vimexx.  

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een 
verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MORE chocolate blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen. 
 
Artikel 3 – Opslagperiode 
De persoonsgegevens die MORE chocolate verwerkt, bewaren we nooit langer dan nodig is voor 
het doel van de verwerking. Tenzij er een wettelijke grond is waarom we jouw gegevens langer 
moeten bewaren. 
1. Verzenden van je bestelling: de gegevens die nodig zijn om jouw bestelling te bevestigen en 

te verzenden worden tot maximaal één jaar na je laatste aankoop bewaard in onze eigen 
database en op de servers van MyParcel en Shopify. 

2. Versturen van nieuwsbrieven: de gegevens die je hebt ingevuld bij het aanmelden voor de 
nieuwsbrief worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Je kan je te allen tijden uitschrijven 
voor de nieuwsbrief door op de link onderaan een nieuwsbrief te klikken of door te mailen 
naar info@morechocolate.nl. Je gegevens worden dan verwijderd. 

3. Contact opnemen: als je via email contact opneemt met MORE chocolate, wordt jouw naam 
en emailadres opgeslagen op de mailserver. Deze gegevens worden maximaal twee jaar 
bewaard. 

4. Google Analytics: de gegevens die worden verzameld voor Google Analytics zijn anoniem, 
en daarmee niet verbonden aan jou of je persoonsgegevens. Deze informatie wordt voor 
onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. 

 
Artikel 4 – Beveiliging 
Zoals hierboven is beschreven worden jouw gegevens op een aantal servers of in systemen 
opgeslagen. Er worden verder geen fysieke kopieën van gemaakt. De servers en systemen van 
MORE chocolate of de genoemde derden zijn allemaal beveiligd met een sterk wachtwoord en 
indien mogelijk met two factor authenticatie. Daarbij wordt door de server of het systeem waar 
we proberen in te loggen een code gestuurd naar een extern apparaat. Deze code is nodig om 
het inlogproces te voltooien.  
 
We gebruiken een aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens. Deze apparaten 
zijn beveiligd met een wachtwoord, pincode en/of irisscanner. We beperken het aantal 
apparaten tot slechts de noodzakelijke.  
 
De website van MORE chocolate is beveiligd met een SSL certificaat, waardoor de verbinding 
tussen jou en de website privé is. Een SSL certificaat kun je herkennen aan het groene slotje voor 
de URL. Daarnaast is de domein van MORE chocolate beveiligd met DNSSEC. Dit maakt het 
gebruikt van domeinnamen veiliger en vormt zo een extra beschermlaagje.  
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Artikel 5 – Cookies 
MORE chocolate gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je 
computer, tablet of smartphone. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed 
laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer 
belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website 
verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.  
 
Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website: 
1. Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en 

inloginformatie.    
2. Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website 

op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op 
deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de 
behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt 
of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

3. Niet-geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze 
website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en 
onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter 
afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. 

4. Tracking cookies: zoals advertentiecookie die zijn bedoeld voor het tonen van relevante 
advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden 
afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte 
advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te 
stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies  worden doorgaans 
persoonsgegevens verwerkt. 

 
Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies: 

a. Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies) 
b. Google Analytics (analytische cookies) 
c. Adobe (analytische cookies) 
d. Facebook (tracking cookies) 
e. Google Adwords (tracking cookies) 

 
Wanneer je onze website bezoekt is het mogelijk dat cookies afkomstig van MORE chocolate 
en/of derden op je apparaat worden geïnstalleerd. Bij jouw eerste bezoek aan onze website 
hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het 
plaatsen ervan. Totdat je op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems 
accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op jouw computer, 
mobiele telefoon of tablet. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. Je 
kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen 
van je browser verwijderen. Het niet accepteren, verwijderen of uitzetten van cookies kan 
negatieve gevolgen hebben voor het functioneren van de website.  
 
Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan 
we (nog) niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je 
niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@morechocolate.nl. Je kan ook 
rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de 
reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy 
gewaarborgd hebben. 
 
Kijk voor meer informatie op https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-
wat-doe-ik-ermee/ 
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Artikel 6 – Jouw rechten 
Jouw persoonsgegevens zijn jouw gegevens! En daarom heb je de volgens rechten: 
1. Recht op inzage: je hebt het recht om te weten welke van jouw persoonsgegevens bij MORE 

chocolate zijn vastgelegd en worden bewaard. Je kan ons te allen tijden vragen om een 
overzicht van jouw gegevens op te sturen.  

2. Recht op rectificatie: je hebt het recht om je persoonsgegevens aan te (laten) passen, 
bijvoorbeeld als deze niet kloppen of zijn veranderd.  

3. Recht op overdracht: je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die bij MORE chocolate 
zijn opgeslagen over te (laten) dragen aan een andere partij als je besluit over te stappen 
naar een andere partij voor onze diensten 

4. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): je hebt het recht om ons te vragen te stoppen 
met het gebruiken van jouw persoonsgegevens. Dat doen wij daarna niet meer.  

5. Recht op wissen van gegevens: je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door MORE 
chocolate zijn vastgelegd te (laten) wissen als je niet langer wilt dat wij jouw gegevens 
bewaren. 

6. Recht op het indienen van een klacht: je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat MORE chocolate niet op de juiste manier met 
jouw gegevens omgaat. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-
doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap 

Je kan van deze rechten gebruik maken door een mail te sturen naar info@morechocolate.nl en 
daarbij een kopie van je wettelijke identificatiebewijs mee te sturen, waarbij de pasfoto, het 
documentnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Vergeet niet de cijfers onderaan. Wij 
reageren uiterlijk binnen 14 dagen.  
 
Artikel 7 – Plichten 
MORE chocolate verwerkt persoonsgegevens na jouw uitdrukkelijke toestemming of als het 
noodzakelijk is om overeenkomst die we zijn aangegaan uit te voeren. Hier is bijvoorbeeld 
sprake van als je een bestelling plaatst op onze website. We hebben dan een aantal gegevens 
nodig om je bestelling te kunnen bevestigen en te verzenden. Dit noemen we de minimaal 
benodigde gegevens. Deze gegevens staan aangegeven met een * en ben je verplicht om in te 
vullen. Doe je dit niet, dan kun je je bestelling niet plaatsen. Ook bij het inschrijven voor de 
nieuwsbrief hebben we een gegeven van je nodig, namelijk je emailadres.  
 
Wij zullen nooit jouw gegevens aan derden verkopen. Mocht het noodzakelijk zijn dat wij jouw 
gegevens delen met anderen, bijvoorbeeld om de overeenkomst uit te kunnen voeren, dan 
vragen wij eerst jouw toestemming. Wij mogen wel jouw gegevens delen of openbaar maken als 
dit wettelijk vereist, gerechtvaardigd is om aan een juridisch verzoek of proces te voldoen, of als 
het nodig is om de rechten, eigendommen of veiligheid van MORE chocolate en haar 
medewerkers te beschermen. We nemen jouw privacy zeer serieus en zullen daarom altijd jouw 
recht op privacy zo veel mogelijk beschermen.  
 
Heb je nog vragen na het lezen van deze verklaring? Neem dan contact met ons op. 
 
RUBIA BV 
Leonard Springerlaan 394 
7424 DA Deventer  
info@morechocolate.nl 
+31 6 5216 1885 
KvK-nummer: 72010045 
 
 
 
Vastgesteld op 15 augustus 2019.  
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