PRIVACY VERKLARING
Café/Restaurant De Beurs Utrecht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en er alles
aan doen om uw privacy te waarborgen.
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u met ons contact opnemen hiermee terecht bij
de functionaris gegevensbescherming via info@debeursutrecht.nl of telefonisch contact opnemen
met de Beurs, 030‐2333007.
De Beurs Utrecht houdt zich aan de toepasselijke wet‐ en regelgeving, zoals de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:







Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Hiervoor vragen wij altijd uw toestemming;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop kunnen wijzen en
deze respecteren.

WELKE GEGEVENS VERZAMELT DE BEURS EN MET WELKE DOELEN
Café/restaurant de Beurs kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van café/restaurant de Beurs, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier of reserveringsformulier op de website verstrekt. Het gaat hierbij om de volgende
gegevens:
‐
‐
‐
‐
‐

Uw voor‐ en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e‐mailadres
Uw IP‐adres

Wilt u een volledig overzicht van de gegevens die we van u verzameld hebben, dan kunt u een
inzageverzoek doen (zie: Wat zijn mijn rechten).
WAAROM CAFE/RESTAURANT DE BEURS GEGEVENS NODIG HEEFT
Café/restaurant De Beurs verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u te kunnen
opnemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e‐mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Café/restaurant De Beurs uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst (bijv. afstemming per mail of het versturen van de
factuur m.b.t. tot een evenement).

BESTAAT ER EEN KLANTPROFIEL VAN MIJ?
Wij gebruiken uw gegevens niet om een klantprofiel te bouwen.

WELKE BEWAARTERMIJN HANTEERT DE BEURS?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden van de verwerking nodig is.
Wij verwijderen uw persoonsgegevens na zeven jaar, gerekend vanaf het laatste wederzijdse
contactmoment. Met andere woorden: bent u in de afgelopen zeven jaar niet meer actief geweest,
dan vervalt uw account en verwijderen wij uw gegevens. Voor sollicitaties gelden andere termijnen,
zie: sollicitatieprocedure.
CAMERATOEZICHT
Voor uw veiligheid en voor de veiligheid van uw eigendommen kunnen er camera opnamen worden
gemaakt.
DELEN MET ANDEREN
Café/restaurant de Beurs verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor
de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo
maken wij gebruik van een derde partij voor:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Het aannemen van reserveringen;
Het verzorgen van een reserveringssysteem via Bon Vito;
Het verzorgen van de administratie via Exact;
Het verzorgen van financiële administratie via Vectron kassasysteem;
Het verzorgen van de internet omgeving voor ons kantoor;
Het verzorgen van onze hosting omgeving waarop onze website draait;
Het verzorgen van onze loonadministratie via De Kruyff accountants;
Het verzorgen van onze personeelsadministratie via Nostradamus;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder
zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK EN COOKIEBELEID
Informatie hierover vindt u apart op onze website

SOLLICITATIE PROCEDURE
De Beurs hanteert bij de werving en selectie van personeel de richtlijnen van de Sollicitatiecode van
de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP).
De Beurs houdt, conform de NVP, rekening met de volgende normen:








De Beurs benadert alleen kandidaten (bijvoorbeeld via LinkedIn) als wij daarvoor een
gerechtvaardigd belang hebben en dit gecontroleerd hebben.
De Beurs bewaart gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. De bewaartermijn is vier
weken. De Beurs bewaart en bewerkt alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor het
sollicitatiedoel.
Mocht de Beurs de gegevens langer willen archiveren (met een maximum van een jaar) dan
zullen wij daarvoor expliciete toestemming vragen aan de kandidaat.
De Beurs archiveert geen gegevens van ras/etniciteit, geloof, gezondheid, politieke
opvattingen, vakbondslidmaatschap of seksuele geaardheid.
Kandidaten hebben recht op inzage van de gearchiveerde gegevens en op correctie en
verwijdering. U kunt hiervoor contact opnemen met ons info@debeursutrecht.nl
Ook voor het gebruik van beeldmateriaal van de kandidaat vraagt de Beurs expliciet
toestemming

ARBEIDSOVEREENKOMST
Wanneer met u een arbeidsovereenkomst wordt gesloten worden de volgende gegevens van u
gevraagd:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Voor‐ en achternaam
Geboortedatum en geslacht
Adresgegevens en telefoonnummer
E‐mailadres
BSN nummer
ID‐ of paspoort

De arbeidsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van deze gegevens.
De arbeidsovereenkomsten worden bewaard in een afgesloten kast op kantoor bij de Beurs. Tevens
hebben wij een verwerkingsovereenkomst met Nostradamus. In dit systeem worden uw gegevens
bewaard in een beveiligde omgeving.
UW RECHTEN
U kunt de gegevens, die De Beurs van u registreert, te allen tijden inzien en rectificeren. Wanneer u
wenst dat de gegevens worden vernietigd, dan kunt u dat schriftelijk aangeven. Om er zeker van te
zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt De Beurs of u een kopie van uw identiteitsbewijs met
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U krijgt binnen vier weken
reactie op uw verzoek.
KLACHTEN
De Beurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking 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 dat contact op via info@debeursutrecht.nl of via 030‐233007. Mocht u een
klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover direct contact
opnemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.
WIJZIGING PRIVACYVERKLARING
De Beurs is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker
daarvan persoonlijk op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is
daarvoor afdoende.
Deze verklaring is opgesteld op 24 mei 2018

