
Privacyverklaring van Bistro Tante Sweel

1 Algemeen

In deze verklaring leest u het privacybeleid van Eetcafe Tante Sweel (hierna Bistro
Tante Sweel) ten aanzien van het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder
verwerken valt o.a. het gebruiken, opslaan en het delen van uw gegevens.

Bistro Tante Sweel is bewust van feit dat een passende verwerking van persoons-
gegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen
kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.

2 Verwerkingsdoeleinden

2.1 Dienst

Bistro Tante Sweel heeft uw persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van: Res-
taurant, Bistro Wij serveren dranken en spijzen.. Om deze dienst zo goed mogelijk
uit te voeren is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens van u verwerken.

2.2 Contactformulier

Als u een contactformulier op de website van Bistro Tante Sweel invult, of een e-mail
stuurt aan Bistro Tante Sweel, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard
zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor
de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

3 Welke gegevens

Om onze diensten zo goed mogelijk aan u te leveren, verwerken wij uw persoonsge-
gevens. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die wij mogelijk van uw
verzamelen, gebruiken en bewaren.

• NAW gegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres
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4 Delen met derden

Soms is het voor de uitvoering van de in artikel 2.1 genoemde werkzaamheden
nodig om uw gegevens te delen met andere partijen. Wij maken afspraken met deze
partijen omtrent het delen van uw persoonsgegevens.

In het kader van onderzoek naar strafrechtelijke activiteiten kan Bistro Tante
Sweel gehouden worden tot het verstrekken van uw gegevens aan de politie. Denk
hierbij aan onderzoek naar fraude of diefstal.

Mogelijk kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met een partij voor his-
torische, statistische of wetenschappelijk doeleinden. Wij zullen nooit gegevens
delen waardoor uw privacy wordt geschaad. uw gegevens worden zo veel mogelijk
geanonimiseerd gebruikt

Behoudens de bovenstaande partijen zal Bistro Tante Sweel niet zonder uw toestem-
ming persoonsgegevens delen met derden.

5 Beveiliging gegevens

Bistro Tante Sweel beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp
van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies,
misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te
maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke
en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact
opnemen met Bistro Tante Sweel. Onze contactgegevens zijn te vinden onder
‘Contactgegevens’ (11)

6 Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Bistro Tante Sweel bewaart uw gegevens, behoudens de wettelijke bewaartermijn,
niet langer dan noodzakelijk. Bistro Tante Sweel heeft de wettelijke plicht om
financiële gegevens conform de belastingwet 7 jaar te bewaren.

7 Geheimhoudingsplicht

Bistro Tante Sweel heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van uw persoons-
gegevens. Dit houdt derhalve in dat enkel de medewerkers van Bistro Tante Sweel
of derden waarmee contractuele afspraken bestaan toegang kunnen hebben tot uw
persoonsgegevens.
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8 Rechten van betrokkene

Als klant heeft u een paar belangrijke rechten, ook wel recht van betrokkene genoemd.
Het recht van betrokkene geeft u de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te
veranderen of te verwijderen.

Mocht u een van bovenstaande rechten willen inroepen tegen Bistro Tante
Sweel, dan kunt u dit kenbaar maken middels een verzoek aan ons gericht. Onze
contactgegevens zijn te vinden onder ‘Contactgegevens’ (11), uw verzoek zal binnen
een maand beantwoord worden.

9 Meldplicht en Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht Bistro Tante Sweel door een datalek persoonsgegevens verliezen of toegankelijk
maken voor onbevoegden dan wordt u hiervan als daar aanleiding voor is op de
hoogte gesteld. Eveneens kunt u bij vermoedens van een onrechtmatige verwerking
door Bistro Tante Sweel contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

10 Wijzigingen

Bistro Tante Sweel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in
deze privacyverklaring. Het is derhalve aan te raden om zo nu en dan deze verklaring
te raadplegen. Mocht er een wezenlijke wijziging in deze verklaring worden verricht
die aantoonbare gevolgen voor u heeft, dan zal u hiervan op de hoogte worden gesteld.

Deze privacyverklaring is op 4-6-2018 vastgesteld.

11 Contactgegevens

Bistro Tante Sweel

info@tantesweel.com
0591-371959
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