
Privacyverklaring 

 

Slagerij de Feijter  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven 

in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 

www.slagerijdefeijter.nl 

Drienerstraat 14 

7551 HG Hengelo 

Email: info@slagerijdefeijter.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken  

Wij verkopen ook geen data, we verzamelen enkel uw naam, adres en emailgegevens ten behoeve 

van onze informatiestroom. Deze persoonsgegevens heeft u zelf aan ons verstrekt ten behoeve van 

de nieuwsbrief of de aanmelding in onze webshop. De klantenadministratie is alleen toegankelijk 

voor de eigenaren van slagerij de Feijter. 

 

Gegevens die wij verwerken in ons klantenbestand zijn: 

Voor-en achternaam 

Adresgegevens 

Telefoonnummer 

Emailadressen 

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen 

Slagerij de Feijter slaat alle gegevens op een beveiligde server op. Heeft u toch het idee dat uw 

gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 

info@slagerijdefeijter.nl. 

 

Doel verwerking persoonsgegevens 

Slagerij de Feijter verwerkt uw gegevens alleen voor de nieuwsbrief en het verwerken en versturen 

van uw webshopbestelling. 

http://www.slagerijdefeijter.nl/
mailto:info@slagerijdefeijter.nl
mailto:info@slagerijdefeijter.nl


Slagerij de Feijter kent geen automatische verwerking van persoonsgegevens. 

Slagerij de Feijter kent geen Cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Hoe lang bewaren wij uw data 

Slagerij de Feijter bewaart uw persoonsgegevens zolang de relatie actief blijft. Als een particulier of 

bedrijf zijn deelname beëindigt dan is deze deelnemer niet meer zichtbaar. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Slagerij de Feijter verstrekt uw persoonsgegevens alleen en uitsluitend aan derden als dit nodig is om 

te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door slagerij de Feijter. U heeft 

het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking die u bij de inschrijving gegeven heeft 

door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, in te trekken. Slagerij de Feijter wijst u erop 

dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder , de Autoriteit 

Persoongegevens.  

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitsgegevens.nl   

 

 

 

 

 


