PRIVACYVERKLARING
Dit is het privacy statement van In de Kazerne, gevestigd te Nijmegen en op
www.indekazerne.nl
TOEPASSELIJKHEID
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of
persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld gegevens via een bestelling
die u bij ons plaatst of gegevens die u via een contactformulier achterlaat. Het
waarborgen van de privacy van onze klanten is voor ons van groot belang. Wij
streven er dan ook naar om persoonsgegevens van onze klanten met grote
zorgvuldigheid te behandelen. Wij verwerken data volgens de voorwaarden die
daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In de Kazerne is verantwoordelijk voor het naleven van deze voorwaarden ten
aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat alleen wij
bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke
manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een
zorgvuldige manier worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy
statement benoemen wij welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden
deze worden gebruikt.
OVERZICHT PERSOONSGEGEVENS
In dit overzicht ziet u de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•

Naam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Deze gegevens krijgt In de Kazerne rechtstreeks van u. Als u weigert deze
gegevens te verstrekken, kan In de Kazerne geen contact met u opnemen, niet met u
samenwerken en/of haar overige doeleinden niet naleven. De verstrekking van deze
gegevens door u is dan ook noodzakelijk.
DOEL EN GRONDSLAGEN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
In de Kazerne mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken als daarvoor een
geldige wettelijke grondslag bestaat. We verwerken de persoonsgegevens daarom
alleen als:
• u toestemming heeft gegeven voor de verwerking;
Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden:
•
•
•
•

Contact met u opnemen
Het maken van een reservering
Toesturen van een cadeaubon
Mogelijkheid om gastenkaart aan te maken

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

PRIVACYVERKLARING
COMMERCIËLE DOELEINDEN
Uw gegevens worden niet gedeeld met derden of verkocht voor commerciële
doeleinden, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op uw smartphone, computer of tablet. U kunt u afmelden voor
deze cookies door uw internetbrowser zodanig in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen
verwijderen via de instellingen in uw webbrowser.
Wij maken gebruik van de volgende cookies:
• Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van deze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de
website naar behoren functioneert en onthouden onder andere uw voorkeursinstellingen. Tevens kunnen wij hierdoor onze website optimaliseren. Dit zijn
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Hiervoor hebben wij
dan ook niet uw toestemming nodig.
CONTACT
Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en nemen maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u de indruk krijgt dat uw gegevens
niet juist beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@indekazerne.nl
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