In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens
worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw
gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen
worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en
hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd
worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring
periodiek te raadplegen.

Wie zijn wij?
Naam bedrijf: Restaurant El Borne
Adres: Oudegracht aan de werf 127
Postcode en plaats: Utrecht
Telefoonnummer: 030-6626674
Website: http://elborne.nl/

Waarom verzamelen wij gegevens?
Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Restaurant El
Borne. Deze worden hieronder toegelicht.
1. Reserveren
U kunt bij ons uitsluitend telefonisch of website een reservering plaatsen. Hierbij
zullen wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer noteren, aangezien dit
noodzakelijk is om met u contact op te nemen.
2. Opstellen van factuur
Indien met u schriftelijk overeengekomen is dat uw rekening achteraf voldaan mag
worden door middel van een factuur, dan zijn wij wettelijk verplicht om uw
persoonsgegevens op te slaan in onze administratie.

Wie zijn de ontvangers van uw gegevens?
Wij zijn verplicht om de persoonsgegevens die wij van u ontvangen voor het
opmaken van een factuur te delen met het accountantskantoor. Wij zijn immers
wettelijk verplicht om deze gegevens te bewaren in onze administratie en deze wordt
gedeeld met het accountantskantoor.
De e-mail van Restaurant El Borne wordt gehost bij Sohosted. Mocht u
corresponderen met ons via e-mail, dan zullen die betreffende mails worden
opgeslagen op de servers van Sohosted.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Restaurant El Borne, maar
nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van
een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

De apparaten die uw gegevens openen zijn vergrendeld met een wachtwoord. Het
aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de
benodigde apparaten. De apparaten worden tevens beveiligd door een
antivirusprogramma. De apparaten bevinden zich in een afgesloten ruimte die wordt
beveiligd middels een alarmsysteem. Ook hier geldt dat de toegang tot de ruimte en
apparaten is beperkt tot alleen de bevoegde personen.

Wat zijn uw rechten?
1. Recht op inzage: U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die
bij Restaurant El Borne vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te
sturen of telefonisch contact op te nemen met Restaurant El Borne. U krijgt dan een
overzicht van uw gegevens.
2. Recht op rectificatie: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd?
U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Restaurant El Borne.
3. Recht op overdracht: De gegevens worden zo verwerkt dat ze op die manier ook
bij andere organisaties aangedragen kunnen worden door de eigenaar van de
gegevens.
4. Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Restaurant
El Borne vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw
gegevens.
5. Recht op het indienen van een klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen
bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Restaurant El Borne niet op de juiste
manier met uw gegevens omgaat.

Wat zijn de plichten?
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde
gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte
gegevens niet worden aangeleverd, kan Restaurant El Borne de betreffende dienst
niet aanbieden. Mocht het nodig zijn om gegevens die u heeft gedeeld met
Restaurant El Bornemet anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor
bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor
worden gevraagd. Restaurant El Borne behoudt zich het recht de gegevens te
openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Restaurant El Borne dit
gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de
rechten, eigendom of veiligheid van Restaurant El Borne te beschermen. Daarbij
trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch
nog vragen? Neem gerust contact op via bovenstaande contactgegevens.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt
aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren,
een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw
persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Social Media Buttons
Restaurant van El Borne maakt gebruik van Social Media Buttons op haar website.

Cookies
Analytics cookies: Restaurant El Borne maakt gebruik van analytische cookies
(Google Analytics). Door middel van deze cookies krijgt Restaurant El borne inzicht
in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt,
analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische
cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren,
waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google
is een Amerikaans bedrijf, dat haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat.
Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.
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