Privacyverklaring Dommel 18
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten, producten en activiteiten van Dommel 18 en alle aan
haar gelieerde ondernemingen, hierna: Dommel 18.

Algemeen
Grill & Bar Dommel 18 zijn onderdeel van De Horeca Toren II B.V., gevestigd aan de Dommelstraat 18, 5611
CK Eindhoven, ingeschreven onder handelsregister 73564656, hierna te noemen Dommel 18, en verwerkt
en beheert persoonsgegevens van toekomstige, huidige en ex-medewerkers, (klanten van) klanten,
leveranciers en relaties in diverse (informatie)systemen.
Deze verwerkingen vinden plaats met uiteenlopende doeleinden: bijvoorbeeld op basis van wettelijke en/of
contractuele verplichtingen, met het oog op een (toekomstig) werkgever-/ werknemer-relatie, gezien een
bedrijfsbelang, het maken van reserveringen of op verzoek van de betrokkene.

Verwerking van persoonsgegevens
Dommel 18 verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving,
contracten met klanten, (toekomstig) medewerkers, leveranciers en relaties en het (privacy) beleid van
Dommel 18.
Afhankelijk van welk doel, kunnen in ieder geval de volgende persoonsgegevens verzamelt worden;
NAW gegevens, bedrijfsgegevens, cv, e-mailadres, functie, geboortedatum, gebruikersnaam, geslacht, IBAN,
informatie die door u ingevuld wordt, zoals een bericht middels het contactformulier, inloggegevens, leeftijd,
motivatiebrief, NAW gegevens, opleidingsniveau, telefoonnummer.

Omgang met en toegang tot persoonsgegevens
Dommel 18 geeft een hoge prioriteit aan de beveiliging van persoonsgegevens. Dommel 18 behandelt
persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als voor de verwerking van die persoonsgegevens een
gerechtvaardigd doel bestaat, dat uitdrukkelijk is omschreven. Dommel 18 streeft ernaar zo transparant
mogelijk te zijn over de verwerking van persoonsgegevens.
Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Dommel 18, voor zover dat
uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.
Dommel 18 beveiligt haar systemen – naar redelijkheid – tegen verlies en/of tegen enige vorm van
onrechtmatig gebruik of verwerking. Dommel 18 maakt daarbij gebruik van passende technische en
organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek.

E-mail berichtgeving
Dommel 18 gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten,
diensten en andere interessante informatie over Dommel 18 toe te kunnen sturen. Afmelding voor deze
mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Verwerking van persoonsgegevens
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Dommel 18 gebruik van diensten van derden,
zogenaamde verwerker. Met de verwerker worden verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s
van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt
opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd
worden.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben
Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
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De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk
niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy
Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies
en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser

Bewaartermijnen
Dommel 18 verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de wettelijk toegestane duur. Aansluitend
worden de persoonsgegevens vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden
Dommel 18 verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere partijen, tenzij dit strikt noodzakelijk is in het
kader van de uitvoering van onze Dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Dommel 18 hiertoe verplicht
is op grond van een wettelijk voorschrift.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn
verbonden. Dommel 18 kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier
met persoonsgegevens omgaan.
De medewerkers van Dommel 18 respecteren de (internationale) privacywetgeving alsmede het privacybeleid
van Dommel 18 zoals opgenomen in de privacyverklaring.

Cameratoezicht
In en rond ons pand maken wij gebruik van openlijk cameratoezicht ter beveiliging van onze medewerkers, ons
bedrijf en onze eigendommen. Toegang tot de camerabeelden is enkel mogelijk voor geautoriseerde personen.
De camerabeelden worden maximaal 7 dagen bewaard voordat ze worden gewist, tenzij er een calamiteit
heeft plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader van
de calamiteit.

Informatie, inzage en correctie gegevens
Ingeval van vragen over welke gegevens over u en met welk doe deze gegevens worden verzameld, is Dommel
18 altijd bereid u daarover informatie te verstrekken. Daarnaast kunt u ook inzage krijgen in uw gegevens die
door Dommel 18 worden verzameld, of wijziging danwel verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken,
zonder dat Dommel 18 daarvoor kosten in rekening brengt. Dit kan d.m.v. een mail aan info@dommel18.nl.

Wijziging van deze privacyverklaring
Dommel 18 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke
aanpassing zal op de website worden gepubliceerd. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te
bekijken.
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