
Privacy verklaring 

Hier vind u de privacy verklaring van Farah’s Table. U wordt aangeraden deze zorgvuldig te lezen.

Farah’s Table is gevestigd in Terneuzen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 72344628. We zijn per mail te bereiken via farah@farahstable.com of via telefoonnummer 
0634536373.


Farah’s Table vindt privacy erg belangrijk en zorgt er dan ook voor dat de persoonsgegevens die u 
met ons deelt zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Wij zorgen ervoor dat de gegevens 
die u aan ons verstrekt, uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die beschreven zijn in 
deze privacyverklaring. Farah’s Table houdt zich daarbij aan de relevante wet- en regelgeving 
waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Heb je hierover vragen dan 
kunt u Farah’s Table bereiken via farah@farahstable.com


Farah’s Table verwerkt u persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten/producten 
door bijvoorbeeld het plaatsen van een bestelling. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor 
noodzakelijk contact omtrent de diensten/producten en worden niet aan derden verstrekt.


Verwerking persoonsgegevens 
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

- voor- en achternaam

- e-mailadres

- telefoonnummer


Wij gebruiken deze gegevens om contact op te kunnen nemen nadat er een vraag is gesteld, een 
bestelling wordt gedaan, etcetera. Deze worden niet gebruikt voor eventuele reclame doeleinden.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van onze diensten kan het zijn dat we ook je rekeningnummer, 
bedrijfsnaam en adres verwerken. Omdat er bijvoorbeeld een factuur moet worden opgemaakt.


De persoonsgegevens worden alleen noodzakelijk gebruikt en zodra niet meer van toepassing 
gelijk verwijderd.


Cookies 
De website van Farah’s Table maakt gebruikt van functionele cookies. Toestemming is hier niet 
voor vereist dus vandaar dat je ook geen cookiebanner op onze website vindt. Cookie instellingen 
kun je zelf wijzigen in je webbrowser.


Indien u inzicht wil in de door Farah’s Table verzamelde persoonsgegevens neem dan contact met 
ons op. U heeft het recht op inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te 
vragen. Graag daarvoor ook contact opnemen.
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