Privacy statement en cookieverklaring
Geachte gast,
Bedankt voor het bezoek aan onze website. U bezoekt momenteel de website van
Restaurant De Vest Hulst.
Realisatie van onze website: DTG
Ons bedrijfsadres is: Stationsweg 3, 4561 GB, Hulst
Ons postadres is: Stationsweg 3, 4561 GB, Hulst
Ons B.T.W.-nummer is: NL 151230419 B01
Ons KvK-nummer: 22050922
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw IP-adres.
Wat gebeurt er met persoonlijke gegevens?
Deze informatie wordt gebruikt:
•
•
•
•

Om uw vraag via het contactformulier of email te kunnen beantwoorden
Om uw reservering te kunnen vastleggen
Om u mededelingen te doen met betrekking tot uw eventuele offerte aanvraag
of reserveringen.
Om u bij een vervolgreservering beter van dienst te kunnen zijn

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere
organisaties voor commerciële doeleinden. Wij sturen geen nieuwsbrieven of andere
reclame-uitingen.
Toegang tot persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen in mailcontact en de fysieke
agenda. Wij registreren geen gegevens in een database. Gegevens worden niet
hergebruikt maar opnieuw gevraagd bij een volgende reservering of offerteaanvraag.
Gegevens van eerdere reserveringen kunnen geraadpleegd worden in agenda’s van
voorgaande jaren die wij volgens de wettelijke bewaartermijn van 5 jaar bewaren.
Rekening op naam
Het is mogelijk om voor uw eigen administratie uw rekening op naam te laten zetten.
Welke gegevens u daarop wilt vermelden bepaalt u zelf. Deze “klantgegevens”
worden opgeslagen in ons kassasysteem en kunnen te alle tijden worden ingezien,
aangepast en verwijderd.
Restaurant-devest.nl en het gebruik van cookies
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd
wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer
installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een
aantal gegevens over dit bezoek).
Wij proberen onze bezoekers een geavanceerde en gebruiksvriendelijke website te
bieden. Om dit te bereiken gebruikt onze website cookies van Google Analytics.

Bezoek aan onze zaak en camerabeveiliging
In onze zaak maken wij gebruik van meerdere beveiligingscamera’s voor uw en onze
veiligheid. De beelden worden 7 dagen opgeslagen in de cloud om diefstal en
sabotage van een lokale recorder te voorkomen. Na 7 dagen worden de beelden
vernietigd.
Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website,
is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Restaurant De Vest kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze
website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het
gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de
websites van derden.
Recht op inzage, correctie of verwijdering
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt
weten welke gegevens wij van u hebben geregistreerd of voor welk doel wij deze
gebruiken dan heeft u (wettelijk) recht op inzage in uw gegevens.
Daarnaast of in verband met de inzage kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan
te passen of te verwijderen.
Contact
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
rdendunnen@zeelandnet.nl

