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PRIVACY verklaring Landgoed Bleijendijk
Bij Landgoed Bleijendijk respecteren wij jouw privacy en gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met je
persoonsgegevens om. In dit document vind je meer informatie over welke gegevens wij precies
verzamelen en waarom wij dit doen. We voldoen hiermee aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming die per 25-05-2018 van kracht is. Door gebruik te maken van onze website
geef je aan ons privacybeleid te accepteren.

Bedrijfsgegevens Landgoed Bleijendijk
Hieronder vind je de volledige informatie van Landgoed Bleijendijk :
Naam: Landgoed Bleijendijk VOF
Adres kantoor: Bleijendijk 2, 5261 NL, Vught.
Website: https://www.bleijendijk.nl
E-mail: info@Bleijendijk.nl en verhuur@bleijendijk.nl
Telefoon: +31 (0)76 656 9082
KvK-nummer: 67008712
BTW-nummer: NL8567.91.878.B01

Welke gegevens zijn bij ons bekend?
Landgoed Bleijendijk is een VOF dat overnachtingsaccommodaties en workshopruimten verhuurd.
Om digitaal verstuurde facturen te personifiëren vragen we u of ontvangen we van verhuurplatforms
uw persoonsgegevens.
De persoonsgegevens die bij ons bekend zijn van huurders van de accommodaties zijn:
● Bedrijfsnaam: in verband juiste aanhef van de factuur en de mogelijkheid om situaties van
wanbetaling over te dragen aan een incassobureau.
● Voor- en achternaam: in verband juiste aanhef van de factuur en de mogelijkheid om situaties van
wanbetaling over te dragen aan een incassobureau.
● Adres, postcode, woonplaats en land: in verband met het verzenden van schriftelijke communicatie
en de mogelijkheid om situaties van wanbetaling over te dragen aan een incassobureau.
● Telefoonnummer: in verband met het door kunnen geven van ad hoc informatie, zoals wijzigingen
in gemaakte reserveringen.
● E-mailadres: voor het versturen van een reserveringsbevestiging, factuur of andere e-mail met
mogelijkheid tot betalen of voor het versturen van nieuwsbrieven indien de betrokkene zich hiervoor
zelf heeft aangemeld.

Bovenstaande persoonsgegevens worden gevraagd op het moment van opmaken van de factuur,
aanmelding van een reservering of het inschrijven voor de nieuwsbrief. Hierdoor kan de betrokkene
redelijkerwijs dus verwachten dat zijn/haar persoonsgegevens ook voor deze specifieke doelen
gebruikt worden. Om transparant te communiceren omtrent het verzamelen van persoonsgegevens
vind je onze Privacy Policy terug op elke plek op onze site waar verhuurlocaties te vinden zijn; onder
accommodaties bij overnachtingslocaties en workshopruimten.
De gegevens zoals hierboven vermeld, worden in het geval van het maken van een boeking na
ontvangst maximaal 7 jaar bewaard. Deze termijn is bepaald in verband met verplichtingen naar
verzekeraars en naar de belastingdienst toe. Overige opgeslagen gegevens bewaren we in ieder geval
niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Gebruik van (persoons)gegevens door derden
Zonder jouw expliciete toestemming zal Landgoed Bleijendijk jouw (persoons)gegevens niet aan
derde partijen verstrekken voor marketingdoeleinden. Landgoed Bleijendijk kan deze gegevens wel
aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van haar diensten en/of voor
zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid. Zo zullen de gegevens onder
andere worden verstrekt aan personen/instanties die gerechtigd zijn om deze gegevens te verkrijgen
dan wel toegang tot deze gegevens te krijgen. Landgoed Bleijendijk is tevens genoodzaakt om je
gegevens met derden te delen indien zij hier op basis van wettelijke bepalingen toe verplicht is. Denk
hierbij aan de gevolgen van een rechtszaak en/of wanneer Landgoed Bleijendijk dit noodzakelijk acht
ter bescherming van haar eigen rechten.

Hoe beschermt Landgoed Bleijendijk jouw persoonlijke informatie?
Landgoed Bleijendijk neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen om
je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerken.
Je gegevens worden dan ook altijd op de best mogelijke manier beschermd en vertrouwelijk
behandeld. We gebruiken de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden
binnen de IT-sector. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn
voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere
belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software. Op alle pagina’s,
inclusief de pagina’s waar persoonsgegevens worden verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een
beveiligde verbinding en versleuteling middels een SSL-certificaat. Dit geldt ook voor e-mails waarin
persoonsgegevens worden verzonden. Wij slaan geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens op.

LINKS
Op de website www.bleijendijk.nl zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te
klikken verlaat je de website van Bleijendijk en kom je op de externe site. Het kan zijn dat deze
externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of
privacyverklaring van de betreffende website.

Wat zijn jouw rechten ten aanzien van het verwerken van
persoonsgegevens?
De rechten wat betreft de persoonsgegevens die door Landgoed Bleijendijk verzameld worden:
- Recht op inzage: wanneer je een overzicht wilt hebben van de persoonsgegevens die wij van jou
hebben opgeslagen, zijn wij verplicht deze gegevens aan je te verschaffen. Voor inzage in je
opgeslagen gegevens kun je schriftelijk contact met ons opnemen via ons post- of e-mailadres.
Vergeet hierbij niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Je kunt de gegevens
die wij van jou hebben opgeslagen digitaal en schriftelijk opvragen.
- Recht op correctie en verwijdering: wens je de gegevens die wij van je hebben opgeslagen te
wijzigen of te verwijderen, dan zijn wij verplicht hieraan gehoor te geven. Ook voor het aanpassen
en/of verwijderen van je opgeslagen gegevens kun je schriftelijk contact met ons opnemen via ons
post- of e-mailadres. Vergeet hierbij niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.
Landgoed Bleijendijk zal indien nodig derde partijen op de hoogte brengen van de gewijzigde en/of
verwijderde persoonsgegevens. Landgoed Bleijendijk hoeft hier niet aan te voldoen indien dit
onmogelijk is of wanneer dit een onevenredige inspanning kost.
Indien je een klacht over ons privacybeleid wenst in te dienen, kun je je wenden tot Landgoed
Bleijendijk of tot de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Voor consumenten heeft de ACM een
apart informatieloket: ConsuWijzer, bereikbaar via 088-0707070. De overige contactgegevens van de
ACM vind je op https://www.acm.nl/nl/contact.

Wijzigingen
Landgoed Bleijendijk kan dit privacybeleid te allen tijde aanpassen en raden je aan bij een nieuwe
boeking deze te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van welke persoonsgegevens er worden
verzameld, hoe en waarom. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 24 mei
2018.

Contact
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over het privacybeleid van Landgoed Bleijendijk kun je
natuurlijk contact met ons opnemen middels info@bleijendijk.nl
•

Opgemaakt te Vught, 18 mei 2018

