
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



privicy wet avg 25 mei 2018
Persoonsgegevens www.restaurantdehaard.nl

Gegevens Reden voor documentatie opslag

Naam nodig voor het opnemen van de reservering en welkom heten tot het restaurant Opgeslagen in ons systeem vanaf moment van reservering

Telefoonnummer nodig indien het mail adres niet correct is, of wanneer er een no show is Opgeslagen in ons systeem vanaf moment van reservering

Email nodig om de bevestiging aan de gast te sturen Opgeslagen in ons systeem vanaf moment van reservering

Allergie informatie wanneer de gast een allergie heeft, zal de keuken hier vantervoren van  op de hoogte moeten worden gebracht Opgeslagen in ons systeem vanaf moment van reservering

Overgie informatie godsdienst informatie, enkel wanneer hier dieetwensen aan gebonden zijn. Opgeslagen in ons systeem vanaf moment van reservering

Op internet staat sinds 24-5-2018 een melding dat gegevens van de gasten worden opgeslagen in ons systeem. 

Persoonsgegevens via telefoon of afspraak

Gegevens Reden voor documentatie opslag

Naam nodig voor het opnemen van de reservering en welkom heten tot het restaurant Opgeslagen in ons systeem vanaf moment van reservering

Telefoonnummer nodig indien het mail adres niet correct is, of wanneer er een no show is Opgeslagen in ons systeem vanaf moment van reservering

Email nodig om de bevestiging aan de gast te sturen Opgeslagen in ons systeem vanaf moment van reservering

Adres nodig om de factuur te versturen Opgeslagen in vorige facturen

IBAN nodig om de factuur te versturen Opgeslagen in vorige facturen

BTW-Nummer nodig om de factuur te versturen Opgeslagen in vorige facturen

KvK-Nummer nodig om de factuur te versturen Opgeslagen in vorige facturen

Allergie informatie wanneer de gast een allergie heeft, zal de keuken hier vantervoren van  op de hoogte moeten worden gebracht Opgeslagen in vorige facturen

Overgie informatie godsdienst informatie, enkel wanneer hier dieetwensen aan gebonden zijn. Opgeslagen in ons systeem vanaf moment van reservering

Opslag personeelsgegevens

Gegevens Reden voor documentatie opslag

Naamsgegevens nodig voor contract Opgeslagen vanaf het moment van werkzaam zijn

Adres gegevens nodig voor contract Opgeslagen vanaf het moment van werkzaam zijn

Contact gegevens nodig voor contract Opgeslagen vanaf het moment van werkzaam zijn

Geboorte gegevens nodig voor contract Opgeslagen vanaf het moment van werkzaam zijn

Bank gegevens nodig voor contract Opgeslagen vanaf het moment van werkzaam zijn

Gegevens familie in geval van nood (vrijwillig in te vullen) Opgeslagen vanaf het moment van werkzaam zijn

Naam tandarts in geval van nood (vrijwillig in te vullen) Opgeslagen vanaf het moment van werkzaam zijn

Naam arts in geval van nood (vrijwillig in te vullen) Opgeslagen vanaf het moment van werkzaam zijn

Verzekering in geval van nood (vrijwillig in te vullen) Opgeslagen vanaf het moment van werkzaam zijn

Allergie informatie nodig voor personeelseten Opgeslagen vanaf het moment van werkzaam zijn

ID verplicht in personeels dosier Opgeslagen vanaf het moment van werkzaam zijn

Bankpas nodig voor contract Opgeslagen vanaf het moment van werkzaam zijn

Enkele managment personeelsleden hebben toegang tot personeels gegevens. Deze weten dat het niet toegestaan is deze gegevens te delen. Verder zit er een wachtwoord op de computer en het systeem.
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