PRIVACY VERKLARING
Amsterdam, 3 december 2018
Wij respecteren de bescherming van persoonsgegevens
en beseffen ons goed dat wij kostbare informatie beheren.
Wij voldoen aan de privacywetgeving en AVG (Algmene
Verordening Gegevensbescherming) dd 25-05-2018.
01. Verzameling van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt indien u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de te verwerken persoonsgegevens:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Voor- en achternaam
Bedrijfsnaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Datum reservering vergaderruimte
Aantal personen dat aanwezig zal zijn tijdens de vergadering
Welke faciliteiten gewenst zijn (bijv beamer, whiteboard, etc)
Eventuele overige wensen tijdens de vergadering

02. Gebruik van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
§
§
§

Leveren, onderhouden en verbeteren van onze dienst
Reageren op uw vragen, opmerkingen en verzoeken
Versturen van online nieuwsbrieven over onze dienst

Note: met ‘dienst’ wordt uitsluitend bedoeld de verhuur van de
vergaderruimte Entrepot110 en eventuele aanverwante services, op verzoek
van de huurder.
03. Ontvangers van persoonsgegevens
U kunt erop vertrouwen dat persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt
voor eerdergenoemde doeleinden, met name voor het verlenen van onze
dienst.
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Eventuele openbaarmaking, verkoop aan derden en
ander gebruik van door ons verzamelde
persoonsgegevens is uitgesloten.
04. Verwijdering van persoonsgegevens
We verwijderen uw persoonsgegevens wanneer we ze niet langer hoeven te
verwerken in relatie tot een of meer van de bovenvermelde doeleinden.
Over het algemeen slaan we uw persoonsgegevens op zo lang er een
actieve relatie is.
De gegevens kunnen echter in geanonimiseerde vorm gedurende een
langere periode verwerkt en bewaard worden zodat wij onze diensten
kunnen verbeteren.
05. Cookies
Wij maken uitsluitend gebruik van technische cookies die ervoor zorgen dat
u onze website en het reserveringsformulier beter kunt gebruiken.
Overige cookies tbv eventuele marketing- en social media-doeleinden
gebruiken wij niet. Ook maken wij geen gebruik van Google Analytics en hun
bijbehorende cookies.
06. Beveiliging
Wij hanteren veiligheidsprocedures om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
mariska@mintdesign.nl.
Server
Wij maken gebruik van de servers van One.com.
Zie ook hun beveiligings- en AVG-beleid>
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07. Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
MiNTDESIGN en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens
die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door
u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
naar mariska@mintdesign.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op uw verzoek.
08. Links
Op onze website tref je links aan naar andere websites. Echter, wij zijn niet
verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van hun websites,
evenals de omgang door die partijen met persoonsgegevens.
09. Gegevensbeheerder en contactinformatie
Mariska Koot is de Functionaris Gegevensbescherming van vergaderruimte
Entrepot110. Zij is te bereiken via mariska@mintdesign.nl.
MiNTDESIGN
tbv vergaderruimte Entrepot110
Entrepotdok 110
1018 AD Amsterdam
t 020 – 845 36 77
e info@mintdesign.nl
BTW NL001990709B77
Kamer van Koophandel 34184790
Neem gerust contact met ons op, wij helpen graag verder!

3

