Privacy Beleid - Proclaimer - Disclaimer
Privacy beleid:
Per 25 mei 2018 is er een nieuwe wet van kracht: Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Deze wet biedt regels rondom het verzamelen van gegevens van u als gast van ons restaurant
(deel 1) en/of als bezoeker van onze website (disclaimer deel 2).
Restaurant D’n Halder hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van
gegevens rondom het gebruik van onze website en uw reservering.
We brengen u dan ook graag op de hoogte wat we verzamelen, hoe we dit doen en hoe lang we dit
doen.
Welke gegevens?
Wij verwerken nooit meer informatie dan nodig is. We verwerken ten behoeve van uw reservering:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
Indien u vraagt om een offerte en/of factuur zal er naast deze gegevens gevraagd worden naar een
emailadres of een postadres. Deze laatste gegevens worden ook verwerkt wanneer u zich aanmeldt
voor onze nieuwsbrief.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar.
Tenzij zij toestemming hebben van ouders/ verzorgers. Wij kunnen dit echter niet controleren en
raden ouders/verzorgers aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo
te voorkomen dat er gegevens verzameld wordt over kinderen zonder ouderlijke toestemming. Als u
er van overtuigd bent, dat wij gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via uiteten@dn-halder.nl, dan kunnen wij deze gegevens verwijderen.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Restaurant d’n Halder verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:
- Uw restaurantreservering te registreren in welke vorm dan ook (lunch, diner, feest etc.)
- U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze diensten aan u te kunnen verlenen
of in geval van noodzakelijk contact bij calamiteiten.
- U op de hoogte te kunnen brengen van nieuws over onze zaak (mailinglist/ nieuwsbrief),
wanneer u zich hiervoor actief heeft aangemeld.
Informatie over bezoeken aan de website of ons restaurant worden alleen gebruikt ter
ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerking en nooit om individuele
personen te identificeren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt om informatie te ontvangen
worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of een reactie en daarna
vernietigd.
Hoe lang we de gegevens bewaren?
Omdat de gegevens alleen voor intern gebruik zijn, heeft het bewaren en opslaan geen gevolgen
voor u behalve herkenning bij een volgend bezoek. We bewaren de persoonsgegevens dan ook niet
langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens werden
verzameld.
Ieder kalenderjaar worden de reserveringen van het voorgaande jaar verwijderd.
Gegevens om u de nieuwsbrief te kunnen sturen, blijven bewaard tot u zich uitschrijft. Dan worden
deze gegevens per direct verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
In principe worden gegevens nooit aan derden verstrekt zonder uw nadrukkelijke toestemming,
tenzij dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen .
Cookies ed:
De website van Restaurant d’n Halder gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverzameling in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.
Ook heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek doet om de
gegevens die wij over u in bezit hebben, naar u of naar een ander bedrijf/ organisatie te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdracht, stuurt u dan
email met een gespecificeerd verzoek naar uiteten@dn-halder.nl
Ook voor andere vragen of opmerkingen over gegevensverzameling, kunt u ons altijd mailen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van u komt, zullen we u vragen om een kopie van
uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ paspoortnummer en BSN
nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval
binnen twee weken op uw verzoek reageren.
Beveiliging:
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en we nemen passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.
Wij wijzen er tevens op dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Wij hopen natuurlijk dat we elkaar eerder vinden voor een oplossing.

Proclaimer Website
Wij heten u van harte welkom op de website van Restaurant D’n Halder.
Wij zijn verantwoordelijk voor de informatie op deze site en we beloven u met de informatie een zo
correct en volledig mogelijk beeld te geven van wat we u te bieden hebben.
We streven er dan ook naar om wijzigingen zo snel mogelijk door te voeren op onze website
Merkt u dat iets niet klopt?
Laat dit dan ons alstublieft zo spoedig mogelijk weten, zodat we het direct kunnen corrigeren.
Werkt er iets niet goed?
Misschien is er een technische storing. Waarschuw ons alstublieft. Bij voorbaat onze excuses voor het
ongemak.
Heeft u schade opgelopen?
Bel ons alstublieft als u schade oploopt door verkeerde informatie of een storing op onze website.
Dan zoeken we samen naar een oplossing.
Helaas kunnen we niet in staan voor de correctheid van informatie van derden waar onze
website mogelijk naar verwijst.

Disclaimer
Juridisch? Leest u liever de ietwat negatieve versie van de proclaimer? Lees dan verder:
Restaurant d’n Halder heeft deze website zorgvuldig samengesteld. Wij staan echter niet in voor de
juistheid, volledigheid en de actualiteit van de informatie. De gebruiker dient er rekening mee te
houden dat de informatie regelmatig wordt gemuteerd.
De gebruiker is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website
beschikbare informatie.
Restaurant d’n Halder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade op
welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van gebruik van op de site beschikbare informatie
(waaronder links naar sites van derden) of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn of niet –
behoorlijk- functioneren van de website.

Hoeven, mei 2018
Randy en Jorina Mollen
Restaurant d’n Halder

