Privacybeleid
Privacybeleid van www.rustpuntmechelen.be
Ons postadres
Rustpunt Mechelen – Auwegemvaart 50 – 2800 Mechelen
BTW-nummer: BE00665840068
Uw persoonsgegevens
Op deze webshop verzamelen wij uw persoonsgegevens. Deze worden enkel beheerd door Rustpunt Mechelen. Uw
gegevens zijn strikt persoonlijk en worden niet doorgegeven aan derden. De volgende gegevens worden bewaard
wanneer u onze webshop bezoekt:

•
•
•

Uw emailadres wanneer u berichten/vragen verstuurt via onze contactmail
Uw emailadres als u contact met ons opneemt per email
Alle informatie die u ons vrijwillig hebt gegeven. (vb. inschrijving om inloggegevens te bekomen).

Deze informatie wordt gebruikt om u op de hoogte te houden van updates betreffende onze webshop, alsook om
contact met u op te nemen in verband met promoties en andere acties binnen onze firma.
Beveiliging
Wij gebruiken altijd de coderingstechnologieën die worden erkend als de gangbare standaarden binnen de IT-sector
wanneer wij uw gegevens op onze webshop ontvangen.
Hoe kunt u contact opnemen met ons in verband met ons privacybeleid?
Wilt u reageren op één van de hierboven beschreven praktijken, neem dan contact met ons op:
Via email : info@rustpuntmechelen.be
Telefoon: +32(0)473 978 967
Per post : Rustpunt Mechelen – Auwegemvaart 50 – 2800 Mechelen
E-mailadres doorgeven aan Rustpunt Mechelen via het web
Via uw e-mailadres krijgt u informatie omtrent onze nieuwe producten, kortingen en kortingsdagen. Dit gebeurt enkel
op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd
of dat u reeds klant bent bij ons en ons uw e-mailadres hebt opgegeven. Wens je van Rustpunt Mechelen geen mails
meer te ontvangen, kan je ons dit laten weten via onderstaande mogelijkheden:
- u stuurt een email naar info@rustpuntmechelen.be
- of u neemt hiervoor telefonisch contact met ons op via het nummer +32(0)473 978 967.
Uw telefoon of gsm nummer doorgeven aan Rustpunt Mechelen
Wij gebruiken enkel uw telefoonnummer om vragen die u gesteld hebt te beantwoorden of om u op de hoogte te
houden in verband met uw bestelling.

