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In deze privacyverklaring laten we u weten welke informatie we verzamelen en waarom, op welke
manier we de informatie gebruiken en beveiligen, aan wie we het doorgeven, op welke manier u
toegang heeft tot de informatie en hoe u deze kunt veranderen of laten verwijderen.

Welke informatie wordt door ons verzameld en verwerkt
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te
verstrekken. De gegevens die worden verzameld kunnen betrekking hebben op:
• Informatie die u verstrekt binnen de context van een service van Puri Mas, zoals uw naam,
adres, emailadres, telefoonnumer, creditcardgegevens, factureringgegevens.
• Informatie over uw dieetwensen, verjaardag en andere informatie die benodigd is om te
voldoen aan speciale verzoeken.
• Eventuele andere informatie die u vrijwillig verstrekt aan Puri Mas.
Voor welke doeleinden gebruiken wij uw informatie
Puri Mas kan uw persoonlijke informatie gebruiken om uw vragen danwel verzoeken te verwerken
en de dienst te kunnen uitvoeren. Puri Mas respecteert de privacy van al haar gasten en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We
verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacy beleid tenzij we van u tevoren uw toestemming hebben verkregen.
Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd
Om de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens te waarborgen, toegang door onbevoegden te
voorkomen en erop toe te zien dat de persoonsgegevens op de juiste wijze worden gebruikt heeft
Puri Mas passende fysieke, elektronische en beheerstechnische maatregelen getroffen om de
persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. De gegevens worden opgeslagen en beheerd
door de manager en is alleen toegankelijk voor de manager. Alleen de gegevens die van belang zijn
voor het zo goed mogelijk verlenen van de dienst worden voorafgaand aan de te verlenen dienst
intern gedeeld. De gegevens worden opgeslagen en beheerd op eigen beveiligde servers van Puri
Mas of die van een derde partij.
Verstrekking gegevens aan derden
In een enkele geval kan het zijn dat we uw gegevens moeten delen met derden, omdat zij die nodig
hebben om de uiteindelijke service aan u te kunnen verlenen. We beperken de gegevens die we
delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft om de dienst aan u uit
te kunnen voeren. Dit wordt streng gecontroleerd door Puri Mas om er zeker van te zijn dat uw
privacy beschermd blijft.
Puri Mas geeft uw persoonsgegevens ook door aan derden indien het daartoe verplicht is op grond
van nationale of internationale wetten, jurisprudentierecht en/of voorschriften, of indien Puri Mas
dit nodig acht om haar eigen rechten te beschermen.

Inzage in en wijziging en verwijdering van uw gegevens
Voor vragen over onze privacybeleid, welke informatie Puri Mas van u heeft verzameld, of als u uw
gegevens wilt wijzigen of wilt verwijderen uit ons bestand kunt u contact met ons opnemen per
email: purimas@purimas.nl
Updates op de privacyverklaring
Er kunnen wijzigingen aangebracht worden op deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig
onze website waar de actuele stand van zaken wordt bijgehouden.
Datum van publicatie
25 mei 2018

