
Privacy statement Rive Gauche 
 

1. Algemeen 
 
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens om u te voorzien van gepersonaliseerde 
communicatie. Wij beschermen uw gegevens en respecteren uw rechten. 
 
Uw persoonlijke gegevens zijn zeer belangrijk voor ons. Daarom maken wij er een erezaak van om 
het te beschermen. Het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken uw rechten uit hoofde van 
de wet eerbiedigt. 
 
Wij hebben uw persoonsgegevens echter wel nodig om u doorlopend gepersonaliseerde Wij hebben 
uw persoonsgegevens nodig om u gepersonaliseerde communicatie te kunnen aanbieden die beter 
op uw wensen is afgestemd. Wij verzamelen persoonlijke gegevens via onze mobiele applicatie, 
wanneer u zich registreert, en via onze website. U wordt dan geregistreerd in ons klantenbestand. In 
deze In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en 
gebruiken, uw persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken. Let op: als u wordt doorverwezen naar 
een andere website of applicatie, is de privacyverklaring van de andere website of applicatie van 
toepassing.  
De betrokken mobiele applicatie draagt de naam Shopping Rive Gauche en de website 
www.rivegauche.shopping . Beide laatste behoren tot het bedrijf Shopping Rive Gauche SA, waarvan 
de maatschappelijke zetel gevestigd is te Place Verte 20 bte 2, 6000 Charleroi, ingeschreven onder 
het ondernemingsnummer bedrijfsnummer BE0627.845.465. 
 
Alleen de hierboven genoemde onderneming mag uw persoonsgegevens gebruiken. 
 

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken wij? 
 
Wij verzamelen de gegevens die u aan ons verstrekt, gegevens met betrekking tot uw bezoeken aan 
onze website onze website, gegevens met betrekking tot uw verbindingen en gebruik van onze 
mobiele applicatie.  
 
Door u verstrekte gegevens 
Sommige van de persoonlijke gegevens die wij gebruiken zijn ons verstrekt door door jou. 
Bijvoorbeeld, toen u onze mobiele applicatie downloadde en een profiel. U verstrekt ons uw naam, 
voornaam, adres, geslacht, taalvoorkeur, geboortedatum geboortedatum, interesses en 
contactgegevens. 
Dit omvat ook gegevens die u verstrekt wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief via de 
website, uw deelname aan een actie, een wedstrijd of een enquête. 
 
Via de website of app 
Wij slaan technische gegevens op van elk individu dat onze website(s) bezoekt of via onze mobiele 
applicatie. Dit omvat, bijvoorbeeld, het IP-adres, de browser, het apparaat apparaatgegevens en de 
externe website of app die u naar ons heeft verwezen. 
Daarnaast slaan wij voor elke gebruiker het bezoekgedrag aan de website of het gebruik van de 
externe app op. het gebruik van de app. Op deze manier weten we wanneer onze apps zijn 
geïnstalleerd of onze sites bezocht, hoe een webpagina bekeken wordt, waar bezoekers precies 
klikken, waar ze onze site verlaten, hoe lang waar ze onze site verlaten, hoe lang ze daar blijven, enz. 
Deze analyses stellen ons in staat om onze website of app te verbeteren. 



3. Waarom en op welke basis verzamelen wij uw persoonsgegevens? 
 
Wij hebben uw gegevens nodig om u gepersonaliseerde communicatie te kunnen aanbieden. 
communicatie. Wij hanteren hierbij strikte interne (communicatie)regels en uw gegevens gebruiken 
om onze diensten te verbeteren en te personaliseren. 
 
Verzending van mededelingen aan u 
Uw gegevens zijn nodig om u nieuwsbrieven te sturen die zijn afgestemd op uw geografische gebied 
uw geografisch gebied, uw interesses, uw leeftijdsgroep, enz. Wij Wij kunnen deze informatie ook 
gebruiken om de kennisgevingen en promoties die wij u sturen via de naar u gestuurd via de mobiele 
applicatie. 
 
Verbetering en personalisering van diensten 
Wij streven er voortdurend naar om de service die wij bieden te verbeteren. Het is daarom in ons 
belang om om te overwegen hoe we dit voor u kunnen doen. Als onderdeel hiervan, bouwen we uw 
profiel, op basis van uw persoonlijke gegevens, uw gebruik van de website en de app, enz. 
 
 

4. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens? 
 
Shopping Rive Gauche SA zal uw gegevens nooit verkopen. 
 
Alleen Shopping Rive Gauche SA kan uw gegevens gebruiken. In geen geval zal uw doorgegeven of 
verkocht aan een derde partij. Ze worden opgeslagen op een beveiligd platform in België en 
toegankelijk via een login en paswoord die enkel door Shopping Rive Gauche SA in haar bezit heeft. 
Ondanks al onze inspanningen op dit gebied, kunnen wij echter nooit volledig garanderen dat de 
Ondanks al onze inspanningen op dit gebied, kunnen wij de veiligheid en de bescherming van uw 
persoonsgegevens echter nooit volledig garanderen. 
 
 

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
 
Wij bewaren uw profielgegevens zo lang u actief bent. Het wordt dan verwijderd na 10 jaar niet door 
u gebruikt te zijn. 
 
 

6. Wat zijn uw rechten als gebruiker? 
 
Wij houden altijd rekening met uw wettelijke rechten. U kunt uw gegevens te wijzigen, onjuiste 
gegevens te laten corrigeren, ons te vragen uw gegevens niet te gebruiken voor uw gegevens voor 
direct-marketingdoeleinden, enz. 
 
Shopping Rive Gauche SA hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
persoonlijke gegevens. Het gebruik dat wij ervan maken, eerbiedigt de rechten die u volgens de wet 
hebt. de wet. Daarom hebben wij ze hieronder allemaal samengevat. U kunt contact met ons 
opnemen contact met ons op via de contactgegevens aan het einde van deze Privacyverklaring om 
deze rechten uit te oefenen. om deze rechten uit te oefenen. Indien nodig, zijn wij verplicht om uw 
identiteit.  



U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. jij. U kunt onjuiste 
gegevens laten corrigeren en gegevens die niet langer relevant zijn laten verwijderen. gegevens die 
niet langer relevant zijn. 
 
U kunt verzoeken dat uw gegevens niet worden gebruikt voor direct marketing. Gebruik de 
afmeldingsfunctie onderaan onze nieuwsbrieven. U kunt ook uitschrijven door contact met ons op te 
nemen via het e-mailadres onderaan deze Privacy verklaring. 
 
U kunt ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken of bezwaar te maken tegen het 
gebruik van uw persoonsgegevens. 
 
 

7. Hoe kunt u contact met ons opnemen? 
 
Hebt u klachten over onze behandeling van uw persoonsgegevens? Neem contact op met 
onze functionaris voor gegevensbescherming op secretariat@rivegauche.shopping  
Indien hij of zij u niet voldoende kan helpen, kunt u altijd contact opnemen met de Belgische 
Gegevensbeschermingsautoriteit en dien daar een klacht in. 
 
 

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring 
 
Blijf op de hoogte van wijzigingen en bekijk deze Privacyverklaring regelmatig. Verklaring op een 
regelmatige basis. 
 
Wij zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen en verbeteren van onze diensten, zodat wij u het 
best mogelijke kunnen blijven bieden u de best mogelijke service te bieden. Daarom zullen wij deze 
Privacyverklaring regelmatig aanpassen, zodat deze altijd deze Privacyverklaring, zodat deze steeds 
correct beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. hoe wij uw persoonsgegevens 
verwerken. Hoewel we er alles aan zullen doen om om uw aandacht te vestigen op eventuele 
wijzigingen, raden wij u toch aan deze Privacyverklaring te raadplegen deze privacyverklaring 
regelmatig. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. 
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25/05/2018. 


