
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Privacy beleid
JUSTHORECA respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie
vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in
overeenstemming is met de eisen van de AVG, Algemene verordening gegevensbescherming, die per 25 mei 2018
is ingegaan.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke
informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten van
JUSTHORECA. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Naam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
 
 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Wij willen graag uw naam, telefoonnummer en e-mailadres gebruiken om u te informeren over onze diensten en
andere gerelateerde informatie.
 
 JUSTHORECA verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacy beleid tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden
JUSTHORECA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
JUSTHORECA gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken
op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 
Google Analytics
Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken
deze dienst om bij te houden 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 geen toestemming gegeven deze data te
gebruiken voor andere Google-diensten. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
JUSTHORECA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
met ons op.  De gegevens worden bewaard tot het moment dat er verzocht wordt deze te verwijderen.
 
Verwijdering van gegevens
Wilt u uw gegevens verwijderd zien, neem dan contact met ons op via: Telefoon: 06-48 603 952 (Chris van
Alphen) Email: info@JustHoreca.nl Of stuur een brief naar: JUSTHORECA (t.a.v. privacy afdeling) Twiskeweg
101504 AC Zaandam Onze medewerkers bewerken gegevens volgens ons algemene privacy beleid.Heeft u
suggesties, klachten, of vragen over ons privacy beleid? Stuur dan een e-mail naar info@justhoreca.nl
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