Privacy reglement
Inleiding
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekend dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele EU.
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden
verzameld en hoe daar mee om gegaan wordt.
Ristorante INNESTO respecteert de privacy van haar gasten en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Ristorante INNESTO doet er alles aan uw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van uw
persoonlijke gegevens te waarborgen.
Dit reglement is bedoeld voor alle gasten, klanten en relaties van restaurant de Hoijse Hoeve. Deze
privacyverklaring is van toepassing wanneer u de website www.hoijsehoeve.nl bezoekt of op een
andere manier met ristorante INNESTO in contact treedt.
Ristorante INNESTO adviseert u daarom deze privacyverklaring aandachtig door te nemen.
Bedrijf omschrijving
Ristorante INNESTO, gevestigd Reeweg 6, 5721 PD te Asten en staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 17148319.
In het geval van vragen dan wel opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met ons.
Dat kan telefonisch via 0493-692406 of via email info@innesto.nl
Doel gegevens
De gegevens die we verzamelen stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die klanten met restaurant de Hoijse Hoeve sluiten financieel en
administratief te kunnen afhandelen
• onze dienstverlening te kunnen leveren
• onze verplichtingen als werkgever na te komen
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;
•

•

Reserveren
Voor het maken van een reservering vragen wij om uw naam en telefoonnummer. Het
telefoonnummer dient voor communicatie bij evt. vragen. Er kunnen extra gegevens
genoteerd worden in geval van bijzonderheden (denk aan allergie).
Online reserveren
Wij maken gebruik van een online reserveringssysteem, Reserve a table. Bij het maken van
een online reservering vragen we naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens
worden gebruikt om uw reservering te bevestiging. Na uw bezoek ontvangt u een e-mail met
verzoek om enquête in te vullen. Dit is niet verplicht.

•
•

•

•

Facturatie
Indien u van ons een factuur ontvangt, vragen we naam, (e-mail)adres en telefoonnummer.
Nieuwsbrief
Voor het versturen van de nieuwsbrief vragen we uw naam en e-mailadres. Nieuwsbrieven
zijn enerzijds commercieel, anderzijds kennisgevend. Het is ten alle tijden mogelijk om weer
uit te schrijven voor de nieuwsbrief.
Veiligheid en bewaking
In en om het restaurant wordt gebruik gemaakt van camerabeveiliging ten behoeve van de
veiligheid en bewaking van personen en goederen. Het kan voorkomen dat u voorkomt op
deze beelden. De camerabeveiliging wordt uitgevoerd door All-Right Security Zij beheren de
camarabeelden van afstand en zijn in staat in noodsituaties passende assistentie te verlenen.
Sollicitaties
Indien u bij ons solliciteert kunnen we om een CV vragen.

Ontvanger gegevens
Vanzelfsprekend worden uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld en hebben alleen bevoegde
personen toegang tot uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden, tenzij:
• daar een geldige reden voor is
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die restaurant de Hoijse Hoeve
met u heeft gesloten
• u daarvoor toestemming heeft gegeven
Opslagperiode
Gegevens worden nooit langer dan de wettelijk verplichte termijn bewaard. Als deze termijn
verlopen is worden de gegevens vernietigd.
Rechten als betrokkene
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
•
•
•

•
•
•

recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt
worden en met welk doel
inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een
ander daardoor niet wordt geschaad
het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn
(recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw
gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens
voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een
wettelijke regeling bewaard dienen te blijven
het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw
gegevens te verzetten
het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden
te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie
het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd
besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@hoijsehoeve.nl
aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom.
Beveiliging
Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd en nemen passende,
technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.
Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.
Wijzigen privacyverklaring
Ristorante INNESTO behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen.
Ristorante INNESTO Hoeve adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er
veranderingen zijn doorgevoerd.
Indien ristorante INNESTO wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzigingen worden bekend gemaakt
op de website en/of via rechtstreekse berichtgeving.

