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De onderdelen die aanbod komen binnen deze privacyverklaring
1.
Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?
2.
Het delen van jouw persoonsgegevens
3.
Over cookies
4.
Gebruik van social media
5.
Verstrekte informatie inzien, wijzigen of verwijderen
6.
Veiligheid van je gegevens
7.
Vragen of opmerkingen
Bierbrouwerij Romondt respecteert haar bezoekers. Daarom zullen wij om geen enkele mogelijke manier, uw
gegevens doorverkopen aan derden. Ook niet wanneer u daar expliciet toestemming voor geeft.
Voor- en achternaam (voor ons e-mailverkeer)
•
E-mailadres (voor ons e-mailverkeer)
•
Telefoonnummer (om contact op te nemen)
•
Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Bierbrouwerij Romondt gebruikt uw gegevens om contact met u op te nemen. Dit kan zijn voor het opnemen
van contact voor het plaatsen van een bestelling, of het mededelen van een wijziging in onze werkwijze of
prijslijst.
Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij delen uw gegevens met helemaal niemand. Wel zo eerlijk.
Over cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bestaat uit moeilijke computertaal, hierdoor kun je niet zien waar
een bepaalde cookie voor dient. Alle cookies zorgen ervoor dat jij de website zo optimaal kunt gebruiken.
Gebruik van social media
Op onze website staan social media buttons. Deze buttons verzamelen ook gegevens van jouw. Als je wil
weten hoe deze partijen met jouw gegevens omgaan, raadpleeg dan de volgende websites.
Facebook
Instagram
Verstrekte informatie inzien, wijzigen of verwijderen
Wilt u de gegevens in zien die wij van u hebben verzameld? Geen probleem, wij zijn open en eerlijk en delen
de informatie graag met u. Zo weet u welke gegevens wij van u hebben en deze kunt u dan door middel van
een aanvraag door ons laten verwijderen.
Veiligheid van je gegevens
Natuurlijk is het beveiligen van uw gegevens van groot belang. Daarom zullen wij u direct op de hoogte
stellen als wij een lek hebben geconstateerd. Wij zullen er alles aan doen om het lek zo beperkt mogelijk te
houden. Om uw gegevens veilig te bewaren, worden uw gegevens maximaal 12 maanden bewaard.
Wijzigen van de privacyverklaring
Het wijzigen van deze privacyverklaring mogen wij doen, zonder u daar schriftelijk over te informeren. Wij
raden u daarom aan geregeld deze privacyverklaring te raadplegen.
Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons op nemen via de email: info@brouwerijromondt.nl
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