PRIVACY STATEMENT DE PAREL ZALENCENTRUM TE HARDINXVELD GIESSENDAM
De Parel, Talmastraat 9 te Hardinxveld Giessendam is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
CONTACTGEGEVENS:
www.deparel.nu
Talmastraat 9
33 Hardinxveld Giessendam
0184KVK:
De Functionaris Gegevensbescherming van De Parel is ?? . Te bereiken via info@deparel.nu
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
De Parel verzamelt en bewaart de volgende gegevens:
Bij een offerteaanvraag voor de huur van een van onze zalen:
Naam, mailadres, telefoonnummer en eventuele andere bedrijfs-/contactgegevens. Deze gegevens
hebben we nodig om u van informatie te kunnen voorzien.
Bij een boeking van een van onze zalen:
Naam, factuuradres, mailadres, telefoonnummer. Met deze informatie kunnen de we administratieve
afhandeling in orde maken.
Bij het bezoek aan onze website:
Het surfgedrag op onze pagina en informatie over de pagina’s die bezocht worden. Deze informatie
is volledig anoniem en zorgt voor een gebruiksvriendelijke website.
Uw mailadres kunnen we gebruiken voor het sturen van een passende nieuwsbrief waarmee we u
vergelijkbare diensten voorstellen als die u bij ons afgenomen heeft. U kunt zich ten allen tijde
afmelden van de nieuwsbrief.
HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
De Parel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld.
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
De Parel verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met die bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat
de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd blijft.
GEBRUIK VAN COOKIES
Bij het gebruik van onze website www.deparel.nu worden cookies geplaatst. Een cookie is een
klein tekstbestand dat wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken
enkel cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak bij het gebruik van onze site. Deze cookies zijn volledig anoniem. In uw
internetbrowser kunt u de instelling wijzigen waardoor er geen cookies meer opgeslagen worden.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Parel en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@deparel.nu
HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
De Parel 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 het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via
info@deparel.nu

