Privacy verklaring
Identiteit
Wij zijn Brouwerij Het Gansje, Magdalenastraat 9, 4461 AL Goes. Eén van de
eigenaren, Ben van Dalen, bewaakt de privacy van de klanten en leveranciers.
Doel en verzamelen gegevens
Wij verzamelen alleen die gegevens die nodig zijn voor de bedrijfsvoering. Dat
betekent dat wij de bedrijfsnaam, naam contactpersoon, adresgegevens,
telefoonnummer en emailadres van onze leveranciers bewaren.
Van onze klanten worden alleen die gegevens bewaard die nodig zijn voor het sturen
van een factuur of een reservering van de zaal, dit kan bij bijvoorbeeld zaalhuur het
geval zijn.
De gegevens die onze klanten met ons delen worden alleen bewaard gedurende de
periode dat wij een wederzijds gewenst contact hebben. Een maand nadat er geen
reden tot contact meer is worden gegevens, zoals emails verwijderd.
Wij gebruiken op onze webpagina 1 cookie van de hostprovider in Ierland en bij
gebruik van de Google maps map gebruikt Google 3 cookies om de map te laten
functioneren (zie hieronder). De cookies slaan geen privacy data op en we slaan ook
geen IP adressen op. Online bezoeken van onze website is dus volledig anoniem.
Alleen door via email te communiceren kunnen gegevens met ons gedeeld worden.
Cookies:
CookieConsent: Type: ‘Necessary cookie help make a website usable by enabling basic
functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website
cannot function properly without this cookie’.
ANID, NID en CONSENT: cookies van Google maps om de kaart te laten functioneren.
Hiermee is onze website compliant met The General Data Protection Regulation
(GDPR) die het gebruik van cookies en online tracking beschrijft en de ePrivacy
Directive (ePR).
Facebook: Wij wijzen onze klanten er op dat het communiceren via onze facebook
pagina via een niet Europees bedrijf gaat. Wij kunnen geen invloed uitoefenen op de
manier waarop Facebook de gegevens opslaat en ook niet hoe en met wie Facebook
de gegevens deelt. Wij waarschuwen hierbij onze klanten dat Facebook zich
waarschijnlijk niet aan de Algemene Verordening Gegevens (AVG) houdt. Wij
verzoeken daarom uitdrukkelijk om uw privacy rechten te waarborgen u uw
vertrouwelijke gegevens alleen per email, telefonisch, per form op onze website of per
brief met ons deelt.
Ontvangers van persoonsgegevens
Wij werken niet met derden. Er worden dus geen gegevens uitgewisseld met derden.
Duur van de opslag
De gegevens van leveranciers worden bewaard zolang wij zaken met hun doen.
Factuurgegevens worden op papier en in een beveiligde cloud omgeving van ons
boekhoudpakket Visma Accounting gedurende de wettelijke termijn van 7 jaar
bewaard.
Informeren
Elke betrokkene kan een verzoek tot een recht met betrekking tot de privacy indienen
bij bovengenoemde identiteit.

Gegevens doorgeven buiten Europa
Er worden geen gegevens buiten Europa doorgegeven. Gegevens staan niet op een
cloud computer buiten Europa. Wel staan factuurgegevens bij Visma waar we een
licentie van het boekhoudpakket Visma Accounting. We zijn wettelijk verplicht voor de
belastingdienst deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren.

