
General Data Protection Regulation 

Een nieuwe Europese regelgeving, die zich richt op de 

bescherming van persoonsgegevens die door bedrijven 

verwerkt worden. Het doel is dubbel: enerzijds de 

privacy van de Europese burgers vrijwaren, anderzijds 

de burger meer rechten geven over wat er met hun 

persoonsgegevens gebeurt. 

 

Het steunt voornamelijk op 4 pijlers: 

Toestemming - de consument dient toestemming te verlenen voor het gebruik van zijn 

gegevens (zoals zijn mailadres). Als bedrijf moeten wij kunnen voorleggen dat we die 

toestemming hebben gekregen. 

Meldingplicht - als er ooit een datalek voorvalt bij het bedrijf, dienen zij zowel de autoriteiten 

als de klant zelf hiervan in te lichten binnen de 72 uur. 

Transparantie - Het bedrijf zal naar de klant op een simpele manier uitleggen op welke manier 

ze jouw gegevens verzamelt en gebruikt. 

Recht om vergeten te worden – Een klant heeft altijd het recht om vergeten te worden, en 

zich dus uit te schrijven op nieuwsbrieven e.d. 

 

Privacyverklaring 

BVBA Traiteur Thierry De Coster (hierna Le Bon Vivant genoemd) verwerkt persoons-

gegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.                                                                                         

Wij respecteren uw privacy en wij zorgen ervoor dat u uw persoonsgegevens aan ons kunt 

toevertrouwen.  

Tijdens uw contacten met Le Bon Vivant worden bepaalde gegevens van u verzameld en 

verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn 

deze gegevens ‘persoonsgegevens’.  

Alle informatie over welke persoonsgegevens Le Bon Vivant verwerkt en hoe Le Bon Vivant 

hier op een zorgzame manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.  

1. Deze privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Le Bon Vivant van u 

verzamelt en verwerkt.  



Le Bon Vivant behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen, 

binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en 

gegevensbescherming. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van Le Bon 

Vivant terugvinden.  

2. Identiteit en contactgegevens 

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit: 

BVBA Traiteur Thierry  De Coster         

Dorpstraat 46              

9260 Serskamp          

Ondernemingsnummer: 0881.760.880 

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op 

traiteurlebonvivant@skynet.be of per brief naar bovenstaand adres. 

3. Wettelijke basis 

Alle persoonsgegevens die wij verkrijgen in het kader van interactie met u als (mogelijke) 

klant worden opgeslagen en verwerkt met inachtneming van de toepasselijke wetgeving 

inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (General Data Protection Regulation, 

hierna genoemd “GDPR”).                 

In overeenstemming met de GDPR beschikt u ook over enkele rechten.  

Wij verzamelen alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het sluiten en de 

uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot onze producten en diensten.  

Mogelijks bestaat (ook) een wettelijke verplichting (bijv. fiscale of boekhoudkundige 

regelgeving) of een gerechtvaardigd belang op grond waarvan wij uw gegevens dienen te 

verwerken.  

Voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor het versturen van direct marketing vragen 

wij om toestemming.                                                                                                                    

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.  

4. Persoonsgegevens in het bezit van Le Bon Vivant 

Le Bon Vivant verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en 

orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, 

verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

Onze mailinglist bevat uitsluitend uw emailadres, eventueel aangevuld met uw naam en 

voornaam als u deze heeft ingevuld.  

 
Onze klantenlijst bevat naast bovengenoemde zaken ook uw adres, uw telefoonnummer  en 

uw geboortedatum, voor zover u dit zelf ter beschikking hebt gesteld. 
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Heeft u liever dat wij uw gegevens aanpassen, dan vragen wij u vriendelijk om dit via mail 

(traiteurlebonvivant@skynet.be) te laten weten. Wij doen zo spoedig mogelijk het nodige en 

brengen u hiervan op de hoogte.  

Wij verzamelen geen gevoelige gegevens (bijv. gegevens waaruit ras of etnische afkomst, 

politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap 

van een vakbond blijken, genetische gegevens, biometrische gegevens of gegevens over 

gezondheid of seksueel gedrag of seksuele gerichtheid). U wordt daarom gevraagd om 

dergelijke gegevens niet aan ons te bezorgen. Als er toch gevoelige gegevens worden verstrekt, 

stemt u er uitdrukkelijk mee in dat deze gegevens door ons worden verwerkt in 

overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.  

5. Bron van de persoonsgegevens 

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via één of meer van de 

volgende kanalen: 

- In het kader van rechtstreekse interactie met onze onderneming per telefoon, sms, email 

of winkelbezoek; 

- Online via onze website; 

- Via het invullen van een contactformulier; 

- Via het invullen van een aanvraagdocument; 

- Door het uitvoeren van betalingen; 

- … 

6. Bewaarperiode 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de 

termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het 

gebied van boekhouding). 

7. Rechten  

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) 

verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan 

laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende 

persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die 

bepalingen. 

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en 

machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te 

laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om zelf zijn 

klantengegevens aan te passen door middel van het verzenden van een e-mail naar het 

volgende e-mailadres: traiteurlebonvivant@skynet.be. 

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn 

persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Uw toestemming voor het ontvangen van 

direct marketing kan u te allen tijde intrekken via de uitschrijfmogelijkheid (“opt-out”) die Le 
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Bon Vivant voorziet onderaan de mailing of door het versturen van een verzoek per email aan 

traiteurlebonvivant@skynet.be of per brief naar bovenstaand postadres (zie 2.) 

De klant beschikt over het recht om een klachtenprocedure bij Le Bon Vivant op te starten, 

indien u meent dat wij niet in overeenstemming met de wetgeving inzake 

gegevensbescherming hebben gehandeld. U kan ook een klacht indienen bij de 

toezichthoudende autoriteit: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 

Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be). 

8. Veiligheid 

Wij gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en –procedures om de 

vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen en ze te beschermen tegen ongeoorloofde 

toegang, onjuist gebruik, wijzigingen, onwettige of onbedoelde vernietiging en verlies.  

9. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid 

De privacyverklaring is onderworpen aan het Belgische recht. De bevoegde rechtbank van 

Gent heeft de exclusieve bevoegdheid om kennis te nemen van alle geschillen die eventueel 

voortvloeien uit deze privacyverklaring en die niet in der minne kunnen worden geregeld.  

 

 

Opgemaakt te Serskamp, op 14.05.2018 

BVBA Traiteur Thierry De Coster 

Le Bon Vivant 

Dorpstraat 46 – 9260 Serskamp 

09 366 04 00 

traiteurlebonvivant@skynet.be 

www.lebonvivant.eu 

BE 0881.760.880  
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