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                                                 Privacy Statement 
    Romantic Table gevestigd aan de Houtmanstraat 6 6163HR Geleen , is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens door dit bedrijf zoals het weergegeven in deze privacyverklaring .H.M. van Dijck 

is de verantwoordelijke Functionaris Beschermingsgegevens van dit bedrijf 

Persoonsgegevens die ik verwerk 

 

 Voor en achternaam 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 IBAN 

 Voor zakelijke contacten: KvK registratie en btw-nummer 

  

Verwerking persoonsgegevens 

Er is geen intentie om via mijn website gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar, tenzij hiervoor uitdrukkelijk 

toestemming wordt gegeven door een ouder of voogd . het ontbreekt mij aan directe controle op leeftijden van verzoekers aan 

de website. Ouders worden daarom aangeraden betrokken te zijn bij de internetactiviteiten van hun minderjarige kinderen en 

toezicht te houden op het verstrekken van persoonsgegevens door hun minderjarige kinderen.  

Waarom vraag ik persoonsgegevens 

Romantic Table verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen 

 Afhandelen van facturen en betalingen 

 Leveren van producten 

 Verschaffen van informatie over inhoudelijke wijzingen van mijn diensten 

 Verschaffen van informatie over wijzigingen van prijzen en voorwaarden 

 Wanneer hiertoe een wettelijke verplichting bestaat 

 

Bewaartermijn 

Romantic Table zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen 

.De bewaartermijn is maximaal twee jaar gerekend vanaf de datum van de gerelateerde dienstverlening tenzij een wettelijke 

verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft 

Delen van gegevens 

 MijnWebwinkel  voor de gegevens die je invult tijdens het plaatsen van uw orders of bericht. Mijnwebwinkel zorgt voor 

een beveiliging niveau die past bij het verwerken van gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te 

beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik 

gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding 

 Mollie voor het afhandelen van betalingen 

 Google Analitics voor controle van het bereik van onze website 

 De belastingdienst vanwege een wettelijke plicht 

Websitegebruik zonder Cookies 



 


