Privacy voorwaarden Erve Raewyck
De website van Buitengoed Erve Raewyck (raewyck.nl) is eigendom van Erve Raewyck BV
en beschermt en beveiligd persoonlijke gegevens zorgvuldig.
Ingevolge de privacywetgeving voortvloeiend uit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), is deze privacyverklaring opgesteld waarin opgenomen:
1. Informatie over ons bedrijf
Buitengoed Erve Raewyck
Contactgegevens:
Radewijkerweg 47
7791 RK RADEWIJK
Telefoonnummer: 06 1258 9620
Emailadres: info@raewyck.nl
Website: raewyck.nl
KvKnr: 78236436
BTWnr: NL8613.13.538.B.01
2. De manieren waarop gegevens worden verzameld, beheerd en gebruikt,
zoals hieronder toegelicht
Welke gegevens worden verzameld en waarvoor
- Contact opnemen
Wij verzamelen uw gegevens wanneer er telefonisch, per mail of via het contactformulier contact
met ons wordt opgenomen. De gevraagde gegevens zijn voor ons noodzakelijk om met u contact
te kunnen opnemen en voor het afronden van uw reservering. De gegevens die hierbij worden
verzameld zijn uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer.
- Een reservering maken
Wanneer u een reservering plaatst bij Erve Raewyck worden gegevens verzameld. De gegevens
die worden verzameld zijn nodig om uw reservering goed af te ronden. Daarnaast worden
gegevens gevraagd die noodzakelijk zijn om contact met u te kunnen opnemen en/of
documenten te kunnen toesturen.
- Analytics
De website van Erve Raewyck verzamelt uw gegevens, door middel van cookies, om de website te
kunnen verbeteren. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Deze gegevens worden anoniem
opgeslagen en zijn daarom niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens.
- Tracking cookies
Erve Raewyck gebruikt tracking-cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de
website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor search engine
optimalisation.
Welke verplichte gegevens worden gevraagd
Alleen wanneer u contact met ons wilt opnemen en/of een reservering wilt doen worden een
aantal verplichte gegevens gevraagd. Deze gegevens zijn noodzakelijk om contact met u op te
kunnen nemen en/of uw reservering goed af te kunnen ronden.
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Wie ontvangt deze gegevens, waarvoor, waar en hoelang worden deze opgeslagen
Erve Raewyck gebruikt de verzamelde gegevens alleen voor reserveringen en zal persoonlijke
gegevens nooit zonder toestemming verstrekken aan derden. De verzamelde gegevens worden
opgeslagen in een beveiligde database bij onze hostingpartij in Nederland welke beschikt over de
juiste certificaten die een veilige opslag van de gegevens garanderen en voldoen aan de
Europese privacywetgeving.
De door Erve Raewyck verzamelde gegevens worden gemiddeld drie jaren bewaard. Indien u
hiertegen bezwaar heeft dan kunt u dit per mail aan Erve Raewyck kenbaar maken aan via:
info@raewyck.nl
Rechten van de bezoeker met betrekking tot persoonsgegevens
- Recht op inzage
De door Erve Raewyck vastgelegde en bewaarde gegevens kunnen te allen tijden worden
opgevraagd door telefonisch contact op te nemen of een email te sturen naar: info@raewyck.nl
- Recht op rectificatie
Indien de door Erve Raewyck verzamelde en bewaarde gegevens niet correct en/of veranderd
zijn dan heeft u het recht om betreffende gegevens te laten rectificeren. Een email sturen naar
info@reawyck.nl onder vermelding van de onjuiste maar ook de correcte gegevens, is daartoe
voldoende.
- Recht op wissen van gegevens en het indienen van een klacht
Wanneer u niet wilt dat uw gegevens nog langer bij Erve Raewyck zijn vastgelegd, stuur daarvan
dan een melding per email naar info@raewyck.nl waarna uw gegevens zullen worden verwijderd.
Wanneer u van mening bent dat Erve Raewyck niet juist met uw gegevens omgaat dan heeft u
het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Welke beveiliging wordt op deze website gebruikt
Uw persoonsgegevens worden alleen beheerd in de website zelf en op het bijbehorende
emailadres, er worden geen fysieke kopieën gemaakt. De persoonsgegevens die door Erve
Raewyck worden beheerd zijn beveiligd met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat
toegang heeft tot uw gegevens, en waarop uw gegevens ook kunnen worden geopend, is
beperkt tot alleen de benodigde apparaten welke tevens beveiligd zijn met wachtwoorden.

Radewijk, november 2021.
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