Privacyverklaring
Dayli, een geregistreerde handelsnaam van Daylish B.V. (hierna te noemen ‘wij’, ‘ons’)
respecteert de privacy van de gebruikers van haar app en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij hechten
waarde aan uw privacy. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in
overeenstemming is met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gebruikers. Deze privacyverklaring laat,
samen met onze algemene voorwaarden, zien op welke wijze wij uw persoonlijke informatie
gebruiken en verwerken.
Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken op de wijze die is beschreven in
deze Privacyverklaring, dient u stoppen met het gebruik van de app en ons geen
persoonlijke informatie te verstrekken. Het is belangrijk dat u de verklaring aandachtig
doorleest.
1. Verzamelen gegevens
Wij verzamelen persoonlijk identificeerbare informatie die u vrijwillig aan ons doorgeeft bij
het maken van een account. Deze gegevens omvatten onder andere:
• (Voor)naam
• Achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Betaalinformatie
2. Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij gebruiken de persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:
• Levering van bestelde maaltijden en producten.
• Wij houden u op de hoogte van de status van uw bestelling.
• Indien u aangeeft deze te willen ontvangen, gebruiken wij uw e-mailadres om u de
nieuwsbrief te sturen.
• Indien u aangeeft dit te willen ontvangen, gebruiken wij uw e-mailadres om u
informatie te sturen betreffende het menu.
• Ter verbetering van onze dienstverlening. Wij gebruiken uw gebruikersinformatie
om onze app te verbeteren.
• Het verrichten van statistische analyses.
3. Verwijzingen naar andere websites
Deze privacyverklaring geldt alleen voor deze app.
Indien u betaalt met Creditcard of iDeal, dan zijn de algemene voorwaarden en
privacyverklaring van de betreffende payment provider van toepassing. Dayli B.V. raadt u
aan deze voor gebruik door te lezen.

Het kan zo zijn dat deze app links bevat naar andere websites die niet worden beheerd
en/of eigendom zijn van Dayli Indien u door het klikken op deze link op een andere website
terecht komt, geldt de privacyverklaring van die website. Dayli is op geen enkele manier
aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze
website. Dayli raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door
te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.
4. Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws
over Dayli uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de
lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het
abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
5. Beveiliging
We zijn ons ervan bewust dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk is en zullen uw
persoonlijke informatie beschermen in lijn met de juridische vereisten.
Echter, het verzenden van informatie via internet is niet volledig veilig. Hierdoor kunnen de
veiligheid van de persoonlijke informatie die u ons toezendt niet garanderen. Het toezenden
van persoonlijke informatie is op eigen risico. Zodra wij uw persoonlijke gegevens hebben
ontvangen, zullen wij strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om onbevoegde
toegang te voorkomen.
6. Recht op inzage, wijziging en verzet
Indien u een geregistreerd account heeft op onze site, heeft u na schriftelijk verzoek de
mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht
onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten
verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt
worden benaderd met informatie over onze producten en diensten.
7. Wijziging
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen
op deze pagina worden gepubliceerd.
8. Contact informatie
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u altijd contact met ons
opnemen:
Dayli, een handelsnaam van Daylish B.V.
Goudsbloemstraat 102-1
1015 JS Amsterdam
Nederland

info@dayli.nl
020 787 07 07

