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Inleiding
Kempenhaeghe Horeca BV (KVK: 56684908), gevestigd aan de Sterkselseweg 65,
5591VE Heeze verantwoordelijk voor De Broeders, gevestigd aan het Dokter
Ruttenpark 6, 6029TK, Sterksel en het Heidecafé gevestigd aan de Plaetse 71A, 5591 TX
Heeze, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals
weergegeven in deze privacy verklaring.
Contactgegevens:
Kempenhaeghe Horeca BV,
Sterkselseweg 65,
5591VE Heeze
Rob van der Velde en Martijn Bruininx zijn Privacy Officers van Kempenhaeghe Horeca
BV.
Zij zijn te bereiken via: Velder@kempenhaeghe.nl, Bruininxm@kempenhaeghe.nl
040-2279317
Persoonsgegevens:
Kempenhaeghe Horeca BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht
van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mail adres
Betaalgegevens
Aankoophistorie

Kempenhaeghe Horeca BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•
•

Afhandelen van een overeenkomst
Betalingsverkeer
Gasttevredenheid
Verzenden van onze nieuwsbrief; indien u daar toestemming voor heeft gegeven
Communicatie; om u te informeren over wijzigingen van onze diensten/producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Uitvoering wettelijke plicht; gegevens omtrent onze belastingaangifte

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Kempenhaeghe Horeca BV heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van een
ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij
raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via:
Velder@kempenhaeghe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Bewaren persoonsgegevens
Kempenhaeghe Horeca BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk)
noodzakelijk is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Kempenhaeghe Horeca BV verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen
als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. Met bedrijven die uw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Kempenhaeghe Horeca BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies
Kempenhaeghe Horeca BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en
analytische cookies die geen inbraak maken op uw privacy (www.heidecafe.nl en
www.debroeders.com). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die
wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Inzage, correctie, recht van verzet en recht om vergeten te worden
Na schriftelijk verzoek heeft u de mogelijkheid de geregistreerde persoonsgegevens in te
zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun u ons schriftelijk
verzoeken de gegevens te wijzigen, aan te vullen of te laten verwijderen door dit te
melden via de aangegeven contactgegevens. Tevens heeft u het recht bezwaar te maken
tegen de verwerking van je persoonsgegevens en je persoonsgegevens onherroepelijk te
laten verwijderen.
Wanneer u zich heeft geregistreerd voor de nieuwsbrief en u niet meer benaderd wilt
worden met informatie over onze diensten, klik dan hier om u af te melden.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kempenhaeghe Horeca BV neemt de bescherming van uw gegevens zeer 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 dan contact
op via Velder@kempenhaeghe.nl.

