PRIVACYVERKLARING DRENTSE KRENT
Bed&Breakfast Drentse krent is een eenmanszaak te Veeningen, eigendom van Annemieke
Bergsma. In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Drentse krent persoonsgegevens
verwerkt en gebruikt.
De privacy van persoonsgegevens vind ik een serieus onderwerp. Drentse krent zal je
persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken
persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met
de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Drentse krent. Wees
je er dus van bewust dat Drentse krent niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van
andere organisaties die op onze website zijn genoemd.
PERSOONSGEGEVENS DIE DRENTSE KRENT VERZAMELT

Wanneer je een reserveringsaanvraag hebt gedaan, een boeking hebt gevraagd, bent
ingeschreven voor onze nieuwsbrief of een contactformulier hebt ingevuld, zal aan jou
gevraagd worden je gegevens in te vullen.
Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende
gegevens zijn:


Voor- en achternaam;



Adresgegevens;



Plaatsnaam;



Telefoonnummer;



E-mailadres;

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief van Drentse krent en in de toekomst geen
e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde uitschrijven door middel van de link
onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen via an.bergsma@hotmail.nl
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE DRENTSE KRENT
VERWERKT
Drentse krent verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over (potentiële)
bezoekers, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of
jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.
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Drentse krent heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij
de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder
die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met mij op via an.bergsmna@hotmail.nl dan verwijder ik deze informatie.
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKT DRENTSE
KRENT PERSOONSGEGEVENS?

Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van het
reserveringsysteem van de boekingsite waar Drentse krent bij aangesloten is en/of omdat je
deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Drentse krent
verstrekt.
De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:
DOEL

GRONDSLAG

Om contact te kunnen opnemen ivm een

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering

reservering of aanvraag

van een overeenkomst
Noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst

Voor het maken van een factuur op jouw
verzoek
Voor het invullen van het nachtregister en

Noodzakelijk voor het nakomen van een

aangifte van belastingen

wettelijke verplichting

Voor het verzenden van een nieuwsbrief

Omdat je toestemming hiervoor hebt
gegeven

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat Drentse krent daar tussen zit.
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HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Drentse krent bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens

Termijn

Reden

Jouw persoonsgegevens in de 7 jaar na afronding van de

Vanwege de

reservering en nachtregister

overeenkomst

belastingwetgeving

De gegevens opgenomen in

7 jaar na afronding van de

Vanwege de

de factuur

overeenkomst

belastingwetgeving

Jouw naam en e-mailadres

Zolang je ingeschreven staat

Zodat ik je de nieuwsbrief

voor het ontvangen van de

voor het ontvangen van de

kan sturen

nieuwsbrief

nieuwsbrief van Drentse
krent

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Drentse krent verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Je persoonsgegevens worden opgeslagen in de reserveringsystemen waarbij Drentse krent is
aangesloten, de privacyverklaringen van deze organisaties zijn in te zien via:
https://www.bedandbreakfast.nl/privacy
https://www.booking.com/content/privacy.nl.html?label=gen173nr1FCAEoggJCAlhYSDNYBGipAYgBAZgBHMIBA2FibsgBFNgBAegBAfgBC5ICAXmoAg
Q;sid=75e0f1abd6c2ed601d5d4bbe1bf43010
De nieuwsbrief van Drentse krent wordt verzonden via het Mailchimp programma, de privacy
verklaring is in te zien via:
https://mailchimp.com/legal/privacy/
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GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Drentse krent in te zien, te corrigeren
of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar an.bergsma@hotmail.nl
Drentse krent zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek
reageren.
INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Drentse krent en heb
je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of
een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
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