PRIVACYVERKLARING
Het is belangrijk om te weten waar De Schijterij uw gegevens voor gebruikt en daarom ben ik hier heel
transparant over. Ik wil namelijk geen gezeik met uw privacy, daarom vragen wij u niet meer gegevens dan
nodig om uw order goed te verwerken.

1. Identiteit van de onderneming:
Naam onderneming: BICEPSWES bvba
Handelend onder de handelsnaam: De Schijterij (www.deschijterij.com)
Zaakvoerder: Wesley Snels
Maatschappelijke zetel:
Beirenmolenstraat 28
2300 Turnhout
België
Website: www.deschijterij.com
E-mailadres: badass@deschijterij.com
BTW: BE0678.856.379

2. Wat doen we met uw persoonlijke informatie:
De verwerking van persoonsgegevens door de website heeft twee doeleinden:
- Orderverwerking: ik vraag enkel de noodzakelijke gegevens om uw order correct en zo snel mogelijk te
kunnen verwerken.
- Klantbehandeling: beantwoorden van vragen van consumenten of zakelijke contacten die ik
ontvangen heb via het contactformulier op de website.
De Schijterij wil zo weinig mogelijk gegevens van u vragen en maakt geen gebruik van cookies, CRM-systeem,
nieuwsbrieven.
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Geen externe communicatie
Distributiepartner
Transactiepartner

Enkel in uitzonderlijke gevallen en als dit nodig is voor het technisch beheer van onze website, kan de
onderneming die instaat voor het bouwen en onderhoud van de website (DubbelDuck) toegang hebben tot
deze persoonsgegevens.

3. Rechten consument
Als u een vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij uw data gebruiken, dan hoor ik dat graag en
kan u binnen de maand een antwoord verwachten. U heeft het recht om ons te vragen naar de data die wij
over u hebben en we kunnen u een gratis digitaal kopie bezorgen. Zijn uw gegevens niet meer juist of actueel,
dan heeft u het recht om ons te vragen deze te corrigeren.

