Che Bello

Privacy Statement
Privacy waarborging
chebello.nl verzamelt en bewaart alleen gegevens die vrijwillig zijn afgegeven. Alle gegevens die u aan
chebello.nl verstrekt, verstrekt u in een beveiligde omgeving.
Uw gegevens worden ten alle tijden door chebello.nl beschermd en vertrouwelijk behandeld.
Het gebruik van je gegevens
Wij gebruiken de door uw ingevulde gegevens om de door uw gevraagde informatie en/of producten te
kunnen leveren.
Als u aangeeft geïnformeerd te willen worden over interessante aanbiedingen en kortingen worden uw
gegevens door chebello.nl opgenomen in een bestand.
U ontvangt dan niet vaker dan 2 keer per maand op uw afgestemde interessante informatie en aanbiedingen. Daarnaast informeren wij u op incidentele basis over aanbiedingen op gelijksoortige producten
en diensten.
Wij handelen hierbij conform alle geldende juridische richtlijnen omtrent privacy en direct (e-mail)marketing. Uw gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld door chebello.nl.
Recht van verzet
U heeft ten alle tijden de keuze om op welk moment dan ook uw toestemming in te trekken, zodra u dit
verzoek indient, zullen wij de informatie die u ons eerder heeft gegeven niet langer opgeslagen houden.
U kunt hiervoor contact opnemen met:
Che Bello
Botermarkt 18
5256 AV Heusden
info@chebello.nl
Of u meldt zich af via de laatst ontvangen nieuwsbrief, onderaan de nieuwsbrief ziet u de vogende tekst
staan “Ik wens geen nieuwsbrief meer te ontvangen: Klik hier”
Via deze methode meldt u zich af voor de nieuwsbrief.
Toegang tot de gegevens
Als gevolg van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) heeft u recht op inzage,
correctie, verwijdering en afscherming van de persoonsgegevens die wij van u hebben geregistreerd.
Als u hiervan gebruik wilt maken dan kunt u contact opnemen met Che Bello.
Deze contactgegevens staan vermeld onder rubriek ‘Recht van verzet’ of onderaan deze pagina.

Adres:
Botermarkt 18
5256 AV Heusden
0416-666699
info@chebello.nl
www.chebello.nl

Openingstijden:
Wo
09.00 - 18.00 uur
Do
09.00 - 18.00 uur
Vr
09.00 - 20.00 uur
Za
10.00 - 17.00 uur
Zo
13.00 - 17.00 uur

Bankrelatie:
ING:
8416069
IBAN: NL41INGB0008416069
BIC:
INGBNL2A
BTW-nr: NL8108.79.906.B01
KvK nr: 17107421

