
PRIVACYVERKLARING
Dit is de privacyverklaring van Hidden Hut, gevestigd Kammetweg 46, 4281KK in
Andel. Hierin leggen wij onder meer uit waarom wij persoonsgegevens verzamelen
en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten je hebt als wij jouw
persoonsgegevens verwerken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee iemand (de betrokkene) kan
worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. Wij verkrijgen jouw
persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of doordat deze
door jou of een derde actief aan ons worden verstrekt. De persoonsgegevens die
wij van je kunnen verwerken zijn onder meer:

● contactgegevens, zoals jouw e-mailadres of telefoonnummer;
● technische gegevens, zoals jouw IP-adres, gegevens over activiteiten

op onze website,
gegevens over surfgedrag, internetbrowser en apparaat type;

● alle overige persoonsgegevens die wij van of over jou krijgen of die
wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hierna
genoemde doeleinden.

HOE ONTVANGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

In de meeste gevallen ontvangen wij de persoonsgegevens van jou zelf,
bijvoorbeeld als je bij ons een dienst afneemt, als je onze website bezoekt, een
formulier op onze website invult, of uit informatie die wij krijgen tijdens een
(telefoon)gesprek en overig contact met jou.

Daarnaast is het mogelijk dat jij persoonsgegevens over anderen deelt met ons. Wij
willen benadrukken dat het jouw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of de
personen van wie je de persoonsgegevens met ons deelt het daarmee eens zijn.

Tot slot, voor zover dit is toegestaan op grond van de wet, is het mogelijk dat wij
(aanvullende) persoonsgegevens ontvangen van externe partijen, bijvoorbeeld met
behulp van social media websites.

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?



Om jouw boeking goed te verwerken en jou de best mogelijke dienstverlening en
samenwerking te kunnen bieden, hebben wij persoonsgegevens nodig. Wij
verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

● Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht, bijvoorbeeld het
verwerken van
persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te
voldoen;

● De boeking en de betaling goed te kunnen verwerken en jou de
informatie te kunnen sturen die nodig is voor verblijf in de Hidden Hut

● Voor de voorbereiding, uitvoering en afronding van de betreffende
opdracht;

● Om te kunnen reageren op jouw vragen, opmerkingen of klachten;
● Voor de verbetering van onze dienstverlening;
● Voor de verbetering van onze website. Daarvoor verzamelen en

analyseren wij het surfgedrag van de bezoekers op onze website

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens

Wij mogen jouw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een rechtsgrond voor
bestaat. Wij verwerken jouw persoonsgegevens met jouw toestemming, en/of
omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, en/of
vanwege een wettelijke verplichting en/of ter behartiging van onze
gerechtvaardigde belangen.

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Voor de uitvoering van onze dienstverlening kan het nodig zijn dat wij jouw
persoonsgegevens delen met derden. Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens
verstrekken zijn zelf ook verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en
voor de naleving van de privacywetgeving. Als een derde jouw persoonsgegevens
verwerkt, dan sluiten wij met hen een verwerkersovereenkomst. Jouw
persoonsgegevens worden door ons uitsluitend binnen de Europese Unie
opgeslagen en zullen door ons niet met bedrijven/instellingen buiten de Europese
Economische Ruimte worden gedeeld.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens enkel zo lang als dit daadwerkelijk
noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en opgeslagen.



Soms zijn wij bij wet verplicht jouw gegevens langer te bewaren. Wij houden dan
die bewaartermijnen aan.

HOE ZIJN JOUW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

Wij dragen in overeenstemming met de stand van de techniek zorg voor passende
technische- en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te
beschermen. Dat doen wij onder andere door: (i) niet meer gegevens van jou te
verzamelen dan dat wij daadwerkelijk nodig hebben voor het bereiken van onze
doelstellingen; (ii) intern de toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken tot
diegene die echt toegang tot jouw gegevens dienen te hebben en; (iii) extern te
zorgen voor een goede fysieke en digitale beveiliging van jouw persoonsgegevens.

SOCIAL MEDIA

Op onze websites zijn buttons opgenomen naar onze social media kanalen, onder
meer Instagram. Wij wijzen je erop dat zij mogelijk andere regels hanteren met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Wij adviseren je om eerst hun
privacybeleid te controleren, wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.
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