Privacy verklaring
In dit Privacy-beleid leggen wij graag uit welke persoonsgegevens Landgoedhotel Woodbrooke verzamelt
via onze contacten met u en via onze diensten en producten, op welke wijze wij dat doen, waarvoor wij de
persoonsgegevens gebruiken, hoe lang wij persoonsgegevens bewaren, hoe u de door ons bewaarde
persoonsgegevens kunt aanpassen, hoe uw persoonsgegevens bij ons zijn beveiligd en welke cookies wij
gebruiken.

Bedrijfsgegevens:
Landgoedhotel Woodbrooke
Woodbrookersweg 1
7244 RB BARCHEM
tel: 0573 – 44 17 34
email: info@woodbrookebarchem.nl
website: https://www.woodbrookebarchem.nl

Vragen of klachten?
J.M. de Vries is de Functionaris Gegevensbescherming van Landgoedhotel Woodbrooke.
Zij is te bereiken via jdevries@woodbrookebarchem.nl
Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, omdat u deze informatie
zelf aan ons verstrekt of als deze informatie aan ons verstrekt wordt door een tussenpersoon.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-

Het uitbrengen van een passende offerte
Het afhandelen van de overeenkomst door middel van een betaling contant of per factuur
Verzenden van onze nieuwsbrief
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
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Waar worden uw persoonsgegevens bij ons bewaard?
Uw persoonsgegevens worden door ons o.a opgeslagen in de volgende systemen:
-

Winner: voor de reservering van een kamer, vergaderzaal, feest, diner etc zodat de dienstverlening
uitgevoerd kan worden.
MaxMind: voor een online reservering van een hotelkamer zodat de dienstverlening uitgevoerd kan
worden.
Mailchimp voor het versturen van een nieuwsbrief naar het bij ons bekende mailadres wat door
toestemming van u is verstrekt aan ons
Ticketkantoor: voor de verwerking van online tickets van door ons georganiseerde activiteiten

Landgoedhotel Woodbrooke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens 7 jaar, zoals
wettelijk is vastgesteld.
Bescherming van uw persoonsgegevens
Landgoedhotel Woodbrooke 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 bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Landgoedhotel
Woodbrooke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en ook onze website is beveiligd.
Nieuwsbrief
Wij informeren geïnteresseerden door middel van een nieuwsbrief. Uw emailadres wordt alleen met
uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link
waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand wordt niet aan derden verstrekt en wordt niet
gebruikte om mee te adverteren zonder uw toestemming.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Landgoedhotel Woodbrooke gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Landgoedhotel
Woodbrooke gebruikt cookies met een puur technische en analytisch functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze
cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming
gevraagd voor het plaatsen ervan.
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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.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens 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 Landgoedhotel Woodbrooke.
Daarnaast kunt u ons op de hoogte stellen als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze
producten en diensten door dit te mailen naar info@woodbrookebarchem.nl
Aanpassen privacy beleid
Ons privacy beleid kan tussentijds worden aangepast. De versie op onze website is de meest recente.

Landgoedhotel Woodbrooke - Woodbrookersweg 1 - 7244 RB Barchem - Nederland
Telefoon: 0031 (0)573-441734 - E-mail: info@woodbrookebarchem.nl
Website : www.woodbrookebarchem.nl
Bankrekeningnummer: NL95 INGB0006450556 (ING Bank) t.n.v. Landgoed de Kalenberg BV
BIC: INGBNL2A - BTW: 853856679B01 - KVK: 60319127

