PRIVACY VERKLARING TOASTED & ROASTED
Dit is de privacy verklaring van Toasted & Roasted.
Wij zijn een horecabedrijf die zich richt op dag horeca, onze specialiteit is de tosti!
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe
daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw
gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en
hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld
wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

DOEL GEGEVENS

Er wordt door Toasted & Roasted met een aantal doelen persoonsgegevens verzameld,
deze worden hieronder toegelicht,
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So WIF! - nieuwsbrieven
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Contact opnemen

Toasted & Roasted maakt gebruik van WIFI via SOWIFI, het moederbedrijf hierachter is 50 Connect. Indien je
gebruik maakt van onze gratis WIFI in een van onze vestigingen worden jouw voor- en achternaam, geboorte
datum, geslacht en e-mailadres verzameld. Wij gebruiken deze gegevens om je bijvoorbeeld te informeren over
een leuke actie en anderzijds voor kennisdeling. T ijdens het inlog proces wordt vermeld welke gegevens verza
meld worden en waarvoor. Je kan hier de keuze maken 'ga verder zonder in te loggen' of jezelf weer uitschrijven.
Heb je hier vragen over? Stel ze via privacy@soconnect.io.

Jouw gegevens worden naar ons verstuurd als je per het contactformulier of per e-mail contact met ons op
neemt. Deze gegevens vragen wij om je een passend antwoord te kunnen geven. We vragen hierbij om je naam,
e-mailadres, telefoonnummer. Deze gegevens worden op de mailserver opgeslagen en niet langer bewaard dan
nodig is voor een juiste afhandeling betreft je verzoek tot een maximum van een half jaar.
Heb je bij ons gesolliciteerd? Dan zullen we jouw sollicitatie gegevens max 4 weken zonder toestemming en
max 1 jaar met toestemming sollicitant bewaren.
Neem je telefonisch contact met ons op m.b.t. bijvoorbeeld een reservering? Wij zullen je gegevens in onze
agenda bewaren ten behoeve van de service die we je zullen bieden. Jouw voor-achternaam en telefoonnummer
dienen als referentie mochten er vragen zijn naar aanleiding van jouw reservering. Jouw gegevens zullen nadien
onleesbaar gemaakt worden.
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Analytics

Onze website verzamelt jouw gegevens om onze diensten beter te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analy
tics. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.

{.l/J

Cameras

In onze vestigingen zijn beveiligingscamera's aanwezig. Deze dienen ter bescherming van eigendommen en voor
de veiligheid van onze medewerkers. Deze beelden worden opgeslagen gedurende één kalendermaand, na deze
periode worden de beelden verwijderd.

BEVEILIGING
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in
de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Toasted & Roasted of door eerder
genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een
wachtwoord.
JOUW RECI-ITEN
Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Toasted & Roasted vastgelegd en bewaard
worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Toasted & Roasted. Je krijgt
dan een overzicht van jouw gegevens.
Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Toa
sted & Roasted. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan
elke mail.
Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Toasted & Roasted vastgelegd zijn?
Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
Recht op indien van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Toasted & Roasted
niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
PLICI-ITEN
Toasted & Roasted verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commer
cieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van producten van Toasted & Roasted via e-mail. Jouw gegevens
zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van
de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze
verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Toasted & Roasted de betreffende dienst niet aanbieden.
Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op!
hallo@toastedandroasted.nl
Toasted & Roasted B.V.
Vughterstraat 8 D
5211 GH 'S-HERTOGENBOSCH
Toasted & Roasted Eindhoven B.V.
Nieuwstraat 23
5611 DA EINDHOVEN

