KO O K AT E L I E R W A S S E N A A R
Het Ker ke hout 20 - W a sse na a r

PRIVACY BELEID

Ons Privacybeleid in relatie tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming / AVG
Deze verklaring is van kracht met ingang van 1e
Pinksterdag 20 mei 2018.
In dit document verklaren wij hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, omdat wij veel waarde hechten aan ieders privacy.
Deze verklaring is tot stand gekomen volgende de
nieuwe Europese wet AVG met richtlijnen van de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Heeft u vragen of opmerkingen over onze werkwijze ten aanzien van het privacy beleid, neemt u
dan contact op met onze eindverantwoordelijke
de kookatelierhouder Frans Senf.
Algemeen:
Persoonlijke gegevens zijn élk gegeven over een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct
over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.
De Europese AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vervangt per 25 mei 2018 de
Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Identiteit van onze organisatie:
VEEL PLEZIER BV, handelend onder de naam
Kookatelier Wassenaar Otto e Mezzo.
Gevestigd:
Het Kerkehout 20 , 2245XR Wassenaar
Email: chef@kookatelierwassenaar.nl
Mobiel: 06-53.370.580
Kvk: 27143074
Btw: NL 801821174 B01
ABNA: NL 72ABNA 0508791618
Indien u gebruik maakt van onze diensten, betekent dat u onze algemene voorwaarden en privacy
-verklaring accepteert.
Uitwisseling van persoonlijke gegevens
Veel Plezier BV.
De uitwisseling van persoonlijke gegevens met
ons is bedrijfsmatig.
NAW-gegevens
Wanneer iemand zich aanmeldt voor het lidmaatschap van een van onze kookclubs, noteren wij
alleen de naam, het emailadres en het mobiele
telefoonnummer.
Spelfoto’s
Wij vragen aan ieder lid aan het begin van het seizoen toestemming om ‘spelfoto’s’ gemaakt tijdens een van de kooksessies te publiceren op onze website en/of Facebookpagina’s. Indien een
kooklid niet wenst dat een foto - waarop zij /hij
duidelijk herkenbaar is- voor dit doeleinde wordt
gebruikt, dan zal hij/zij dat voor aanvang van het
kookseizoen per email kenbaar maken aan de
kookatelierhouder.
Gebruik van de persoonlijke gegevens
Deze gegevens worden door ons opgeslagen op
één pc (Outlook) en worden gebruikt voor het
aankondigen van kooksessies, wel of niet met receptuur. Deze gegevens worden ook opgeslagen
in een beveiligd Excell-bestand, waarin wordt bijgehouden wanneer de jaarlijkse clubbijdrage
wordt betaald en op welke data de leden daadwerkelijk deelnemen aan een kooksessie.
Wij beschermen uw persoonsgegevens met blijvende nauwkeurigheid.
Bewaring
Wij bewaren uw registratiegegevens maximaal 7
jaar. Als u wilt dat wij uw registratiegegevens niet
meer gebruiken om u diensten te verlenen, dan
kunt u dat aan ons mede delen middels een email
aan: chef@kookatelierwassenaar.nl
Heeft u klachten over de bewaring dan heeft u het
recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder.
Wij gebruiken geen cookies.

