Geachte lezer,
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG bevat
nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel persoonsgegevens beter te beschermen.
Op basis daarvan is het privacybeleid geactualiseerd. &Concept slaat klantgegevens op ten behoeve van de
boekhouding en de eisen die daaraan door de belastingdienst en overheden gesteld worden. Zo wil de
gemeente Rotterdam ten behoeve van de te innen toeristenbelasting inzicht kunnen krijgen in wie er in Bed
& Breakfast Walenburg hebben overnacht. &Concept bewaart die gegevens in een database.

Opgeslagen persoonsgegevens
&Concept beheert twee bestanden waarin persoonsgegevens voorkomen:
1. Adresbestand: daarin zijn de gegevens van samenwerkingspartners en opdrachtgevers opgenomen
Daarin staan de volgende gegevens:
•
•
•
•
•

naam partner of opdrachtgever
contactpersoon
adres
telefoonnummer
e-mailadres

2. Klantbestand: daarin zijn de gegevens van gasten van Bed & Breakfast Walenburg opgenomen
Daarin staan de volgende gegevens:
•
•
•
•

naam gast
adres
telefoonnummer (niet altijd)
e-mailadres (soms betreft het een persoonlijk e-mail adres, soms een via een boekingssite omgeleid
e-mail adres)

&Concept bewaart deze gegevens alleen gedurende het lopende boekjaar op een PC. De PC heeft een
unieke inlogcode en mag alleen gebruikt worden door de twee medewerkers van &Concept. Na het boekjaar
worden de gegevens gearchiveerd op een externe harde schijf, los van de PC.
&Concept gebruikt de gegevens uitsluitend voor haar eigen boekhouding.
De e-mailadressen van personen of instellingen die via onze nieuwsbrief op de hoogte willen blijven van
onze activiteiten worden beheerd door MailChimp. Met deze partij is door &Concept een overeenkomst
gesloten. Behalve het versturen van onze nieuwsbrief mag MailChimp de gegevens voor geen enkel ander
doel gebruiken. Ook mag MailChimp de e-mailadressen niet aan derden beschikbaar stellen. De nieuwsbrief
kan te allen tijde worden opgezegd. De eerstvolgende editie zal &Concept hier extra aandacht aan
schenken.

Transparantie
Eenieder die graag inzicht wil verkrijgen in de op hem of haar betrekking hebbende data kan daarom
verzoeken in een e-mail aan info@enconcept.nl.
Bij &Concept is Remko van Bork verantwoordelijk voor de bescherming van de beheerde
persoonsgegevens.
Remko van Bork

