PRIVACYVERKLARING
De Hoogen Hof doet niets geks met je gegevens en zal ze al helemaal niet verkopen. Wij behandelen de
verkregen gegevens vertrouwelijk onder het mom ‘Wat u niet wil dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet’.
De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de AVG.
GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:
De Hoogen Hof verwerkt uitsluitend gegevens welke jezelf aan ons hebt verstrekt bij het plaatsten van een
informatie- of boekingsaanvraag via onze website www.dehoogenhof.nl. Deze gegevens worden enkel
gebruikt om contact op te kunnen nemen en, nadat een boeking heeft plaatsgevonden, betalingen te
faciliteren.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Factuuradresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
• IP-adres
De Hoogen Hof zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden tot twee jaar na je boeking bewaard,
tenzij De Hoogen Hof op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden.
GOOGLE ANALYTICS:
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de
website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies
van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie
wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Wij kunnen je niet persoonlijk herleiden. Google zal de verkregen
informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de
informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie
te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt
op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.
VERZAMELDE INFORMATIE
De Hoogen Hof gebruikt vooralsnog Google Analytics (zie hierboven) om onder meer te zien hoe bezoekers op
de site terecht zijn gekomen. Wij ontvangen daarbij geen IP-adressen of andere persoonsgegevens. Neem je
met ons contact op, dan zullen we de door jou opgegeven naam en het door jou gebruikte e-mailadres
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opslaan. Vraag je informatie of een offerte aan of doe je een boeking bij De Hoogen Hof, dan worden je naam
en de door jou zelf opgegeven contactgegevens opgeslagen.
DOEL:
De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen. Persoonsgegevens worden
niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers,
waarvoor wij diensten van derden afnemen. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten
om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen.
INZAGERECHT:
Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen.

Bruchem, 13 mei 2018

De Hoogen Hof I ExitP B.V. I Molenstraat 6 5314 BZ Bruchem I 0418-206506 I info@dehoogenhof.nl

Pagina 2 van 2

