
Gegevens die wij van u verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken. 

Groep Welke gegevens verzamelen we van u? Hoe we uw gegevens gebruiken 

Carrière (insturen 

CV) 

De informatie die u meedeelt wanneer u uw CV 

indient, met hierin uw aanspreektitel, naam, 

contactgegevens, geboortedatum, gewenste 

functies, type werk, vaardigheden, ervaring, 

nationaliteit, voorkeur departementen, 

beschikbaarheid en waar u van ons gehoord heeft 

In verband met gegevens die u verstrekt heeft voor 

recruteringsdoeleinden, verwerken van uw gegevens voor 

vacatures voor de merken in The Bicester Village Shopping 

CollectionTM, Maasmechelen Village en de andere dorpen die 

deel uitmaken van The Bicester Village Shopping 

CollectionTM; De informatie verstrekt wanneer u uw CV 

achterlaat zal enkel worden gebruikt voor 

recruteringsdoeleinden 

Contact opnemen 

met ons 

Indien u ons contacteert, kunnen wij een 

aantekening bijhouden van deze correspondentie 

en de informatie die u verstrekt 

Indien u ons contacteert, zullen wij uw gegevens enkel 

gebruiken voor verdere correspondentie met u 

Geschenk- bonnen De informatie die u verstrekt wanneer u een 

geschenkbon aanvraagt, waaronder uw titel, naam 

en contactgegevens. Indien u eveneens wenst te 

registreren om updates te krijgen omtrent 

aanbiedingen, promoties en evenementen bij The 

Bicester Village Shopping CollectionTM dorpen, 

moet u instemmen met het feit dat wij u kunnen 

contacteren per e-mail, per post en op andere 

mogelijke manieren die u opgeeft 

Dienstverlening i.v.m. geschenkbonnen; indien u zich 

eveneens bij ons registreert of reeds geregistreerd bent, 

zullen wij noteren dat u een geschenkbon bij ons heeft 

aangekocht, dit met als doel een beter inzicht te bekomen in 

de diensten die wij u kunnen aanbieden. 

En met uw toestemming: 

• uw wensen te kennen en de diensten die u heeft 

aangevraagd te verlenen, 

• u informatie te geven omtrent evenementen, speciale 

aanbiedingen, promoties en andere zaken van belang 

voor The Bicester Village Shopping CollectionTM, 

Maasmechelen Village en de andere dorpen die deel 

uitmaken van The Bicester Village Shopping CollectionTM 



Groep Welke gegevens verzamelen we van u? Hoe we uw gegevens gebruiken 

of de winkels die u van ons vraagt of waarvan wij denken 

dat ze u kunnen interesseren (inclusief partner mailings); 

• uw gegevens delen met onze zorgvuldig geselecteerde 

marketing partners met als doel u te informeren over 

goederen, diensten, promoties, aanbiedingen en 

komende evenementen waarvan wij denken dat ze u 

kunnen interesseren; 

• voor onderzoek en analyse met als doel u van tijd tot tijd 

te contacteren voor onderzoeks- of focusgroepen; 

• om u te informeren omtrent wijzigingen in onze 

dienstverlening; 

Getrouw-heids- en 

Partnerpro-

gramma's 

De informatie die u verstrekt aan de relevante 

derde wanneer u inschrijft voor hun diensten, 

inclusief uw titel, naam en contactgegevens. Indien 

u zich eveneens wenst in te schrijven bij ons om 

communicatie te ontvangen omtrent aanbiedingen, 

promoties en evenementen in onze dorpen, moet u 

zich akkoord verklaren met het feit dat u door ons 

kan gecontacteerd worden per e-mail, post en 

enige andere wijze die u ons kan opgeven 

U het getrouwheids- en partner Reward Programma 

verlenen; indien u zich eveneens bij ons registreert of reeds 

geregistreerd bent, zullen wij noteren dat u gebruik gemaakt 

heeft van het getrouwheids- of Partner Reward Programma 

en details in verband met specifieke transacties met het oog 

op een beter begrip van de diensten die wij u kunnen 

verlenen. 

En met uw toestemming: 

  uw wensen te kennen en de diensten die u heeft 

aangevraagd te verlenen, 

  u informatie te geven omtrent evenementen, speciale 

aanbiedingen, promoties en andere zaken van belang voor 

The Bicester Village Shopping CollectionTM, Maasmechelen 

Village en de andere dorpen die deel uitmaken van The 

Bicester Village Shopping CollectionTM of de winkels die u 

van ons vraagt of waarvan wij denken dat ze u kunnen 

interesseren (inclusief partner mailings); 

  uw gegevens delen met onze zorgvuldig geselecteerde 
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Groep Welke gegevens verzamelen we van u? Hoe we uw gegevens gebruiken 

marketing- partners met als doel u te informeren over 

goederen, diensten, promoties, aanbiedingen en komende 

evenementen waarvan wij denken dat ze u kunnen 

interesseren; 

•   voor onderzoek en analyse en met als bedoeling u van 

tijd tot tijd te contacteren voor onderzoeks- of 

focusgroepen; 

•   om u te informeren omtrent wijzigingen in onze 

dienstverlening;   

Groep Welke gegevens verzamelen wij van u? Hoe we uw gegevens gebruiken 

Online transport- 

diensten 

De informatie die u verstrekt wanneer u inschrijft 

voor deze diensten, inclusief uw titel, naam, 

contactgegevens en de details van de dienst die 

wij u verlenen. Indien u zich eveneens wenst in te 

schrijven bij ons om communicatie te ontvangen 

omtrent aanbiedingen, promoties en evenementen 

in onze The Bicester Village Shopping CollectionTM 

dorpen, moet u zich eveneens akkoord verklaren 

met het feit dat u door ons kan gecontacteerd 

worden per e-mail, post en enige andere wijze die 

u ons kan opgeven 

U transportdiensten verlenen; indien u zich eveneens bij ons 

registreert of reeds geregistreerd bent, zullen wij noteren dat 

u gebruik gemaakt heeft van de transportdiensten en details 

in verband met de specifieke reis met het oog op een beter 

begrip van de diensten die wij u kunnen verlenen. 

En met uw toestemming: 

• uw wensen te kennen en de diensten die u heeft 

aangevraagd te verlenen, 

• u informatie te geven omtrent evenementen, speciale 

aanbiedingen, promoties en andere zaken van belang 

voor The Bicester Village Shopping CollectionTM, 

Maasmechelen Village en de andere dorpen die deel 

uitmaken van The Bicester Village Shopping CollectionTM 

of de winkels die u van ons vraagt of waarvan wij denken 

dat ze u kunnen interesseren (inclusief partner mailings); 

• uw gegevens delen met onze zorgvuldig geselecteerde 

marketing- partners met als doel u te informeren over 

goederen, diensten, promoties, aanbiedingen en 
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Groep Welke gegevens verzamelen we van u? Hoe we uw gegevens gebruiken 

komende evenementen waarvan wij denken dat ze u 

kunnen interesseren; 

• voor onderzoek en analyse en met als doel u van tijd tot 

tijd te contacteren voor onderzoeks- of focus groepen; 

• om u te informeren omtrent wijzigingen in onze 

dienstverlening; 

Delen van foto's/ 

video's/ Forums/ 

Blogs/ Sociale 

Media Websites 

De informatie of beelden die u verstrekt wanneer u 

commentaar of berichten publiceert op, of 

anderzijds materialen ter publicatie aanbiedt, op 

verschillende plekken op onze Site, hierin 

begrepen ons chatforum, bulletin board, blog, 

micro-blog, forum, video and foto gallerijen en 

andere interactieve plekken 

In overeenstemming met specifieke wedstrijdvoorwaarden of 

gebruiksvoorwaarden voor aanbieders van externe sociale 

media, van tijd tot tijd gepubliceerd of ter beschikking gesteld 

op het moment van publiceren; 

• Indien u iets rechtstreeks op onze Site publiceert (of 

inzoverre wij de toelating bekomen van de betreffende 

sociale media aanbieder), kunnen wij berichten of 

vermeldingen die u maakt, opnieuw publiceren: 

• uw wensen te kennen en de diensten die u heeft 

aangevraagd te verlenen, 

• u informatie te geven omtrent evenementen, speciale 

aanbiedingen, promoties en andere zaken van belang 

voor The Bicester Village Shopping CollectionTM, 

Maasmechelen Village en de andere dorpen die deel 

uitmaken van The Bicester Village Shopping CollectionTM 

of de winkels die u van ons vraagt of waarvan wij denken 

dat ze u kunnen interesseren (inclusief partner mailings); 

• uw gegevens te delen met onze zorgvuldig geselecteerde 

marketing- partners met als doel u te informeren over 

goederen, diensten, promoties, aanbiedingen en 

komende evenementen waarvan wij denken dat ze u 

kunnen interesseren; 
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Groep Welke gegevens verzamelen we van u? Hoe we uw gegevens gebruiken 

• voor onderzoek en analyse en met als doel u van tijd tot 

tijd te contacteren voor onderzoeks- of focusgroepen; 

• om u te informeren omtrent wijzigingen in onze 

dienstverlening; 

Registratie bij 

handels-beurzen 

en publieke evene-

menten 

De informatie die u verstrekt wanneer u zich 

registreert bij ons ledenprogramma, hierin 

begrepen uw aanspreektitel, naam, 

contactgegevens en in bepaalde gevallen, uw 

taalvoorkeur. Om successvol een 

registratieformulier in te vullen, moet u zich 

akkoord verklaren met het feit dat wij u kunnen 

contacteren per e-mail, post en op enige andere 

wijze die u ons meedeelt 

• uw wensen te kennen en de diensten die u heeft 

aangevraagd te verlenen, 

• u informatie te geven omtrent evenementen, speciale 

aanbiedingen, promoties en andere zaken van belang 

voor The Bicester Village Shopping CollectionTM, 

Maasmechelen Village en de andere dorpen die deel 

uitmaken van The Bicester Village Shopping CollectionTM 

of de winkels die u van ons vraagt of waarvan wij denken 

dat ze u kunnen interesseren (inclusief partner mailings); 

• uw gegevens delen met onze zorgvuldig geselecteerde 

marketing- partners met als doel u te informeren over 

goederen, diensten, promoties, aanbiedingen en 

komende evenementen waarvan wij denken dat ze u 

kunnen interesseren; 

• voor onderzoek en analyse en met als bedoeling u van 

tijd tot tijd te contacteren voor onderzoeks- of 

focusgroepen; 

• om u te informeren omtrent wijzigingen in onze 

dienstverlening; 

Groep Welke gegevens verzamelen wij van u? Hoe we uw gegevens gebruiken 

Persoonlijke 

registratie in een 

De informatie die u verstrekt door zich te 

registreren bij ons ledenprogramma, hierin 

• uw wensen te kennen en de diensten die u heeft 

aangevraagd te verlenen, 
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Groep Welke gegevens verzamelen we van u? Hoe we uw gegevens gebruiken 

dorp begrepen uw aanspreektitel, naam, 

contactgegevens , en in bepaalde gevallen uw 

taalkeuze. Om succesvol een registratieformulier 

in te vullen, moet u zich akkoord verklaren met het 

feit dat wij u kunnen contacteren per e-mail, post 

en op enige andere wijze die u ons meedeelt. 

• u informatie te geven omtrent evenementen, speciale 

aanbiedingen, promoties en andere zaken van belang 

voor The Bicester Village Shopping CollectionTM, 

Maasmechelen Village en de andere dorpen die deel 

uitmaken van The Bicester Village Shopping CollectionTM 

of de winkels die u van ons vraagt of waarvan wij denken 

dat ze u kunnen interesseren (inclusief partner mailings); 

• uw gegevens delen met onze zorgvuldig geselecteerde 

marketing partners met als doel u te informeren over 

goederen, diensten, promoties, aanbiedingen en 

komende evenementen waarvan wij denken dat ze u 

kunnen interesseren; 

• voor onderzoek en analyse en met als doel u van tijd tot 

tijd te contacteren voor onderzoeks- of focusgroepen; 

• om u te informeren omtrent wijzigingen in onze 

dienstverlening; 

Beant-woorden 

van onze e-mails 

Elke gewijzigde informatie die u verstrekt wanneer 

u e-mails beantwoordt, hierin begrepen uw 

aanspreektitel, naam, contactgegevens, 

wijzigingen aan uw contactgegevens en in 

sommige gevallen uw taalvoorkeur. 

Wij verzekeren dat de informatie die wij van u bijhouden 

accuraat is, wordt geactualiseerd. 

Surveys/ 

Onderzoek 

Wij kunnen u ook vragen (indien u dit aanvaardt) 

om onderzoeken in te vullen en mee te doen met 

onderzoeks- of focusgroepen en de informatie die 

u hierin verstrekt inclusief uw voorkeuren en 

profielinformatie 

Met uw toestemming worden deze gegevens gebruikt om 

onze producten en diensten voortdurend te verbeteren. De 

gegevens kunnen ook worden gedeeld met onze zorgvuldig 

geselecteerde marketing partners met het oog op data-

analyse en het verbeteren van onze goederen, diensten, 

promoties, offers en aankomende evenementen waarvan wij 

denken dat ze u kunnen interesseren 
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Groep Welke gegevens verzamelen we van u? Hoe we uw gegevens gebruiken 

Gebruik van 

Publieke Wi-Fi 

faciliteiten 

De informatie die u verstrekt door zich te 

registreren voor deze dienst, hierin begrepen uw 

aanspreektitel, naam en contactgegevens. Indien u 

wenst op de hoogte te worden gehouden van 

aanbiedingen, promoties en evenementen in de 

The Bicester Village Shopping CollectionTM 

dorpen, moet u eveneens toestemmen met het feit 

dat wij u kunnen contacteren per e-mail, post en 

op enige andere wijze die u ons meedeelt. 

Ter beschikking stellen van publieke Wi-Fi faciliteiten; indien 

u zich eveneens bij ons registreert of reeds geregistreerd 

hebt, zullen wij noteren dat u gebruik gemaakt heeft van de 

Wi-Fi faciliteiten met het oog op een beter begrip van de 

diensten die wij u kunnen verlenen. 

En met uw toestemming: 

• uw wensen te kennen en de diensten die u heeft 

aangevraagd te verlenen, 

• u informatie te geven omtrent evenementen, speciale 

aanbiedingen, promoties en andere zaken van belang 

voor The Bicester Village Shopping CollectionTM, 

Maasmechelen Village en de andere dorpen die deel 

uitmaken van The Bicester Village Shopping CollectionTM 

of de winkels die u van ons vraagt of waarvan wij denken 

dat ze u kunnen interesseren (inclusief partner mailings); 

• uw gegevens te delen met onze zorgvuldig geselecteerde 

marketing-partners met als doel u te informeren over 

goederen, diensten, promoties, aanbiedingen en 

komende evenementen waarvan wij denken dat ze u 

kunnen interesseren; 

• voor onderzoek en analyse en met als doel u van tijd tot 

tijd te contacteren voor onderzoeks- of focusgroepen; 

• om u te informeren omtrent wijzigingen in onze 

dienstverlening; 

Uw bezoeken aan 

onze website 

Details van uw bezoeken op onze website 

inbegrepen traffic data, weblogs en andere 

communicatiedata en de bronnen waar u gebruik 

van maakt 

Indien u zich bij ons registreert of reeds geregistreerd bent, 

zullen wij noteren dat u onze website heeft bezocht met het 

oog op een beter begrip van de diensten die wij u kunnen 

verlenen. 
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