Juridische kennisgevingen
Hostelleriesaintlouis.com is eigendom van L'HOSTELLERIE SAINT LOUIS met een aandelenkapitaal van
41,161.23 euro, gevestigd op 47 RUE DE L'EGLISE 59470 BOLLEZEELE en vertegenwoordigd door mevrouw
Dubreucq Bea in haar hoedanigheid van manager.
HOSTELLERIE SAINT LOUIS
Tel. 0328688183
E-mail: hostelleriesaintlouis@gmail.com
R.C.S. 09/10/1978
SIRET 313 621 658 00019
APE 5510 Z
CNIL nr. 1165708
“in overeenstemming met Europese verordening nr. 2016/679 (GDPR) en de Franse wet bekend als “Informatique et
Libertés” heeft u het recht om informatie in alle omstandigheden te raadplegen, te wijzigen, te verzetten en in te
trekken. Betreffende u».
Als u van dit recht gebruik wilt maken en informatie over uzelf wilt verkrijgen, kunt u contact opnemen met:
hostelleriesaintlouis@gmail.com
U hebt ook de mogelijkheid om bij elke verzending elke communicatie te beëindigen door deze e-mail terug te sturen
met de vermelding «stop mail» in het onderwerp van het bericht.

INFORMATIE OVER COOKIES
Wat is een cookie en waarvoor wordt het gebruikt?
Een cookie (of cookie) is een tekstbestand dat, afhankelijk van uw keuze, kan worden opgeslagen op een speciaal
deel van de harde schijf van uw terminal (computer, tablet ...) tijdens het raadplegen van een online service via uw
browsersoftware. Het wordt door de server van een website naar uw browser verzonden. Aan elke cookie wordt een
anonieme identificatie toegewezen. Het cookie-bestand stelt de uitgever in staat het apparaat te identificeren waarin
het is opgeslagen tijdens de geldigheidsperiode of opslag van het betreffende cookie. Een cookie staat het traceren
naar een natuurlijk persoon niet toe.

Cookies voor Google Analytics-statistieken
Deze cookies worden gebruikt om bezoekersstatistieken voor hostelleriesaintlouis.com samen te stellen en
om browseproblemen op te sporen om de kwaliteit van onze diensten bij te houden en te verbeteren. De
site wordt gehost en gerefereerd door het bedrijf La boite à Cocq wiens hoofdkantoor is gevestigd op
59000 Lille - France

