Privacybeleid Stal op de Kaag

Stal op de Kaag is zich ervan bewust dat onze gasten erop willen kunnen vertrouwen dat wij op een
verantwoordelijke manier omgaan met hun privacy. Dat is natuurlijk ook wat wijzelf willen.
Hieronder staat in onze privacyverklaring, hoe Stal op de Kaag omgaat met persoonsgegevens en hoe
die worden verwerkt. Een dergelijke verklaring is verplicht sinds de inwerkingtreding van de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018.

Privacyverklaring Stal op de Kaag
Aanspreekpunt
Op grond van de AVG moet een gegevensverwerker soms een speciale functionaris aanstellen die
zich bezighoudt met de bescherming van persoonsgegevens, maar Stal op de Kaag hoeft dat niet.
Niettemin kunt u altijd bellen met kantoor om u nader te laten informeren over de manier waarop
wij met persoonsgegevens omgaan. Het telefoonnummer staat op onze website.

Website
Wij beschikken over een website die u informeert over de mogelijkheden die Stal op de Kaag u
aanbiedt. Daarmee verzamelen wij informatie. Om de website werkbaar te krijgen en functioneel,
worden tijdens een bezoek van onze gasten aan de website cookies geplaatst. Dat zijn zogeheten
functionele cookies en analytische cookies. Functionele cookies zorgen voor een werkbare website
en analytische cookies worden ingezet om de website te verbeteren. Deze cookies zijn wettelijk
toegestaan. Andere cookies worden niet geplaatst. Het bezoeken van onze website brengt dus mee
dat er gegevens worden uitgewisseld, vanwege technische redenen. Bij uw eerste bezoek aan onze
website maken wij melding van deze cookies en geven wij u de mogelijkheden plaatsing al dan niet te
accepteren.

De persoonsgegevens die wij vragen van onze gasten
Stal op de Kaag kan persoonsgegevens verzamelen in het geval waarin u gebruik maakt van onze
diensten. Wij vragen in het algemeen om de volgende gegevens als het komt tot een boeking bij ons:
•
•
•
•
•
•

De naam van het bedrijf;
De naam van de contactpersoon van het bedrijf;
De vestigingsplaats en adres en postcode;
Het telefoonnummer van de contactpersoon voor normaal telefonisch overleg;
Het emailadres van de contactpersoon voor normaal overleg en toezending van
documenten;
Voor het geval de boeking een natuurlijke persoon betreft vragen wij mutatis mutandis om
de zelfde informatie.

Delen met derden
Wij delen als regel deze gegevens nooit met derden. Dat kan anders zijn als het gaat om het delen op
basis van een wettelijke verplichting (administratief bijvoorbeeld richting de belastingdienst) of als
uitvloeisel van de overeenkomst die wij met onze gasten afsluiten (bijboorbeeld in het geval van
uitblijven van betalingen). Vrijwillig worden er nooit persoonsgegevens gedeeld.

Hoelang worden gegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden in beginsel door ons bewaard omdat veel van onze gasten bij ons
terugkeren en wij dan beschikken over bruikbare gegevens. Sommige gegevens worden langer
bewaard omdat administratieve verplichting dat meebrengen (bewaartermijnen fiscaal en
administratief).

De persoonsgegevens die wij vragen van onze leveranciers
Stal op de Kaag kan ook persoonsgegevens verzamelen in het geval waarin wij gebruik maken van uw
diensten. Wij vragen in het algemeen om de volgende gegevens als u een van onze leveranciers bent:
•
•
•
•
•
•
•

De naam van het bedrijf;
De naam van de contactpersoon van het bedrijf;
De vestigingsplaats en adres en postcode;
Het telefoonnummer van de contactpersoon voor normaal telefonisch overleg;
Het emailadres van de contactpersoon voor normaal overleg en toezending van
documenten;
Het IBAN voor het kunnen doen van betalingen;
Voor het geval de boeking een natuurlijke persoon betreft vragen wij mutatis mutandis om
de zelfde informatie.

Deze informatie wordt door ons gebruik in het kader van onze normale bedrijfsvoering en
vertrouwelijk behandeld op de wijze als hiervoor omschreven bij de behandeling van de
persoonsgegevens van onze gasten.

Rechtsgrondslag
Alle hiervoor genoemde gegevens mogen door ons worden verzameld omdat zij minimaal zijn en
tevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomsten die wij sluiten met onze relaties in het
kader van de normale bedrijfsvoering. De rechtsgrondslag is ons rechtmatig belang overeenkomstig
artikel 6, lid 1, eerste zin, onder f) van de AVG. U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens in te
zien of te corrigeren. Een verzoek tot het verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u richten aan
het adres van de Stal op de Kaag te Kaag.

“Stal op de Kaag” is de handelsnaam van Jafet BV, gevestigd te Kaag, Julianalaan 13A te Kaag.

