
	

	

 
	

 
 

Privacy Beleid happerij ‘t Hoedje van de Koningin 

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die happerij ’t Hoedje van de Koningin verwerkt  
van haar gasten/opdrachtgevers. 
Indien u gebruik maakt van de diensten van happerij ’t Hoedje van de Koningin geeft u uitdrukkelijk toestemming 
om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy Beleid te verwerken. 

Wij adviseren u om het Privacy Beleid te lezen. 

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn: 
 
V.O.F. Happerij ’t Hoedje van de Koningin, Kaasmarkt 3, 1441 BG te Purmerend 
Mark Blankendaal, te bereiken via telefonisch 0299-432018.  
Of Jaimy Blankendaal, te bereiken via jaimy@hoedjevandekoningin.nl.  
 

2. Welke gegevens verwerkt happerij ’t Hoedje van de Koningin en voor welk doel? 
2.1 In het kader van uw opdracht of reservering worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 
 
A) Aanhef Hr. of Mw. en achternaam.  
B) Bedrijfnaam en contactpersoon. 
C) Adresgegevens, telefoonnummer, emailadres 
D) Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor happerij ’t Hoedje van de Koningin  

zoals bv allergieën en andere dieetwensen, media accounts en foto’s gemaakt tijdens evenementen. 
E) Camerabewaking 

Happerij ’t Hoedje van de Koningin verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende 
doeleinden: 

A) Aanhef en achternaam, worden gebruikt voor het maken van uw reservering onze agenda, plaatsen 
van uw bestelling of het maken en toesturen van een offerte op maat of een factuur. 

B) Bedrijfnaam en contactpersoon, worden gebruikt voor het maken van uw reservering onze agenda, 
plaatsen van uw bestelling of het maken en toesturen van een offerte op maat of een factuur. 

C) Adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, worden gebruikt voor het maken van uw reservering onze 
agenda, plaatsen van uw bestelling of het maken en toesturen van een offerte op maat of een factuur.  

D) Bankrekeningnummer deze is inzichtelijk indien u een betaling verricht via de bank.  
E) Overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor happerij ’t Hoedje van de Koningin 

zoals bv allergieën en andere dieetwensen, media accounts en foto’s gemaakt tijdens 
evenementen   eventuele foto’s of (social) media bestanden zullen wij bewaren maar nooit zonder uw 
toestemming publiceren. 
 
 
 
 
 
 

F) Camerabewaking, wij hebben in Happerij ’t Hoedje van de Koningin diverse bewakingscamera’s 
hangen. Deze camera’s dienen voor uw en onze veiligheid. De camerabeelden worden slechts bij 
calamiteiten/incidenten terug gekeken. 



	

	

De camarabeelden komen op band en na een x periode worden deze automatisch vernietigd. Er zullen 
nooit camerabeelden openbaar vrijgegeven worden. De camerabeelden zullen mogelijk wel vrijgegeven 
worden aan de politie, indien een incident hierom vraagt. Wij zullen u om toestemming vragen.  
 

3. Bewaar termijnen 
Vanwege belastingregels geldt er een bewaarplicht van 7 jaar. Happerij ’t Hoedje van de Koningin verwerkt 
en bewaart haar administratie voor de duur van minimaal 7 jaar. De gegevens worden zoveel mogelijk 
geanonimiseerd bewaard. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd. 
 

4. Beveiligingsmaatregelenen en verwerkers 
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft happerij ’t Hoedje van de Koningin passende 
technische-  en organisatorische maatregelen getroffen. 
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt happerij ’t Hoedje van de Koningin gebruik van 
diensten van derden, zogenaamde verwerkers. De verwerker voldoet aan de nieuwe privacy overeenkomst 
volgens de Europese richtlijnen.  
 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen of klachten 
5.1 U kan ten alle tijden een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen 
of te verwijderen. Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen 1 maand na ontvangst hierover 
informeren. 
5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 
2, kunt u eveneens contact opnemen met ons, via jaimy@hoedjevandekonigin.nl. 
5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop happerij ’t Hoedje van de Koningin uw persoonsgegevens 
verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen via jaimy@hoedjevandekonigin.nl. 
5.4 Eventuele vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen gericht worden naar, 
jaimy@hoedjevandekonigin.nl 
 

6. Wijzigingen 
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. Wij raden u aan regelmatig onze sites www.hoedjevandekoningin.nl 
en www.catering-purmerend.nl in de gaten te houden. 

Namens Happerij ’t Hoedje van de Koningin 
Mark & Jaimy Blankendaal 

 

 


