WIE ZIJN WE
BRASSERIE DE REGENT
Adres: Grote Steenweg 457, 2600 Antwerpen
BTW-nr: BE0689.816.389
Telefoonnummer: +32 3 645 41 02
Emailadres: info@brasserie-de-regent.be
Website-adres: https://www.brasserie-de-regent.be

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN
WIJ EN WAAROM
Uw contactinformatie
wordt enkel verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw vraag, bestelling
of aankoop. Ook gebruiken we uw contactgegevens voor direct marketing of om diensten van ons aan te bieden
op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Uw gegevens worden nooit aan derden meegedeeld
door ons.
Indien u niet wenst dat wij uw gegevens gebruiken om onze diensten aan te bieden(zoals hierboven beschreven),
kan u ons dit meedelen via “info@basserie-de-regent.be”.

Welke rechten je hebt over alle gegevens die je me hebt doorgegeven.
U kan verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens, die we van u hebben aan u bezorgen om deze na te kijken of
te verbeteren of te verwijderen. Dit bevat geen gegevens die ik verplicht moet bewaren in verband met
administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.
Bij ondertekening van een offerte of bestelbon (of akkoord als antwoord op de mail met de offerte/bestelbon)
verklaart u zich hiermee akkoord.
Als u niet akkoord bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u mij contacteren (info@brasseriede-regent.be) of kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Cookies
Bij het begin van gebruik van onze website vragen we u of u akkoord gaat, dat uw gegevens in een cookie mogen
opgeslagen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen als u een
nieuwe reactie of contactform invult. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.).
Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website
heeft bezocht.
Als je van deze websites(bv: Facebook) een account hebt of ingelogd bent op deze site. Dan kunnen deze data
over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten
inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud.

HEBT U HIEROMTRENT NOG VRAGEN, DAN KAN U ONS STEEDS CONTACTEREN VIA INFO@BRASSERIEDE-REGENT.BE

