Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Een Momentje Twente streeft ernaar om
uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de
informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen
wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.
In dit privacy statement informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens
omgaan.
Bedrijfsgegevens
Een Momentje Twente
Torenmolen 18
7587 RN De Lutte
Tel: +31 (0)6 38 89 58 52
Email: info@eenmomentjetwente.nl
KvK nummer: 76228630
Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u
bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in het kader van de
uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst. Wij bewerken, bewaren en slaan uw
persoonsgegevens uitsluitend op die rechtstreeks door u worden opgegeven of
waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens
verzamelen:
● NAW gegevens;
● E-mailadres;
● Telefoonnummer;
● Informatie over uw reservering;
● Betalingsgegevens;
Doeleinden gegevensverwerking
● een boekingsaanvraag te kunnen doen;
● een dienst aan te kunnen bieden;
● een overeenkomst met u aan te gaan en uit te voeren;
● activiteiten aan te bieden;
Grondslag voor gegevensverwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren
van de overeenkomst
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn
betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zo lang als nodig is om uw reservering af te
handelen. Daarna bewaren wij gegevens maximaal een jaar voor de beschreven

doeleinden. Uw persoonsgegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een
wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van
zeven jaar voor betaalgegevens.
Beveiligingsmaatregelen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen.
Verwijzingen naar websites van derden
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar
websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites
bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van
toepassing zijn.
Uw rechten
Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten
die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw
gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd in
te trekken. U kunt bij ons het verzoek kenbaar maken door te mailen naar:
info@eenmomentjetwente.nl.
Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens
omgaan, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden op hun
website.
Wijzigingen in ons privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Deze
wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt.
.

