Privacyverklaring
In principe worden bij het gebruik van deze website geen persoonsgegevens verwerkt
in de zin van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (kortweg ‘Algemene Verordening
Gegevensbescherming’).
De gegevens die u toch zou meedelen bij het gebruik van de website, zoals bij het
invullen van het contactformulier voor het vastleggen van logies voor Uw verblijf in ons
hotel, of indien u ons rechtstreeks via e-mail contacteert, worden wel verwerkt door De
Stadsherberg. Hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming
gerespecteerd.
De doeleinden van deze gegevens zijn de volgende: communicatie met de gebruiker
met betrekking tot het vastleggen van logies in De Stadsherberg, het eventueel
toezenden van publiciteitsmateriaal nopens De Stadsherberg indien de gebruiker zulks
voorafgaandelijk heeft toegestaan en het faciliteren van de facturatie uitgaande van
De Stadsherberg aan de gebruiker naar aanleiding van diens verblijf aldaar.
De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld, behoudens dit
door de wet of een rechtbank wordt opgelegd.
De gebruiker heeft het recht om kennis te krijgen van (a) het al dan niet bestaan van
verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens, (b) de concrete doeleinden van
deze verwerkingen, (c) de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen
betrekking hebben en (d) de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden
verstrekt. De gebruiker kan de gegevens opvragen bij De Stadsherberg die over hem
werden verwerkt, alsook informatie over de oorsprong van die gegevens.
De gebruiker heeft het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan alle
persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, en welke zich bevinden in de
bestanden van De Stadsherberg. Eenieder is gerechtigd alle onjuiste
persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren door
De Stadsherberg. Eenieder mag zich ook verzetten tegen het verwerken van de
desbetreffende persoonsgegevens door De Stadsherberg. Hiervoor dient de
betrokken gebruiker wel in staat te zijn zich te kunnen legitimeren.
U kan, bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, De
Stadsherberg bereiken op contact@stadsherberg.eu of het telefoonnummer 0117 850
536.

