PRIVACYVERKLARING “HET WIJDELAND”, ZWOLLE
Het Wijdeland, gevestigd aan Steenwetering 16, 8035 RA Zwolle, is verantwoordelijk voor de
verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Cindy Reininga
Steenwetering 16
8035 RA Zwolle
+31 (0)6 18 85 32 24
www.hetwijdeland.nl
welkom@hetwijdeland.nl

Persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens om het gebruik van onze diensten mogelijk te maken en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Wij verwerken de volgende gegevens:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Doeleinden/grondslag van de gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Als u gegevens
met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later
moment contact op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.
Delen van persoonsgegevens met derden
Het Wijdeland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Naast onze eigen website, is het ook mogelijk een
reservering te maken via andere kanalen als booking.com, bedandbreakfast.nl, micazu.nl en
natuurhuisje.nl. Voor meer informatie over welke gegevens zij van u bewaren, verwijzen wij u
naar hun website en privacyverklaring.
Bewaartermijnen gegevens
Wij bewaren uw klantprofiel totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik wenst te
maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren voor de zolang toepasselijke termijn. Dit geldt tevens voor het
nachtverblijfregister.
Recht op inzage, correctie of verwijdering
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Wijdeland en heeft u het recht
op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van

uw persoonsgegevens sturen naar welkom@hetwijdeland.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar
uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek.
U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de website (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.
Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.
Beveiliging persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er
aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via welkom@hetwijdeland.nl

