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Inleiding 

De Maaskamer streeft er naar dat persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers met de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. De Maaskamer houdt zich dan ook aan de 

eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacywetgeving stellen. De 

verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is De Maaskamer VOF gevestigd te Rotterdam aan de 

Westerkade 27. 

Persoonsgegevens verwerken 

De Maaskamer kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je gebruik maakt van de diensten 

van De Maaskamer en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier of het 

versturen van een email aan De Maaskamer hebt verstrekt. Het kan gaan over de volgende 

persoonsgegevens: Voor- en achternaam; Bedrijfsnaam; Adresgegevens; Emailadres; 

Telefoonnummer. 

Gebruik persoonsgegevens 

De Maaskamer verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met jou op te kunnen 

nemen, en/of om jou schriftelijk (per email) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt 

niet bereikt kunt worden. Daarnaast gebruiken wij jouw gegevens voor het maken van een 

reservering en boeking. 

Bewaren persoonsgegevens 

De Maaskamer bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Als je bijvoorbeeld een reservering hebt 

gemaakt, zullen wij jouw gegevens bewaren om toekomstige reserveringen te vergemakkelijken. 

Delen van gegevens 

De Maaskamer verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de 

uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
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Gegevens websitebezoek 

Op de website van De Maaskamer wordt geen trackinginformatie bijgehouden, zoals het aantal 

klikken op een bepaalde pagina of het aantal bezoekers. Wij maken geen gebruik van Google 

Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Op onze website maken wij geen 

gebruik van cookies 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt via een contactformulier, 

telefoongesprek of email in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt je verzoek tot inzage, 

correctie of verwijdering sturen naar  demaaskamer@xs4all.nl. De Maaskamer zal binnen vier weken 

op jouw verzoek reageren. 

Beveiliging 

De Maaskamer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. 

Wijzigingen in privacy statement 

De Maaskamer houdt zich het recht voor om wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. 

Bekijk daarom met enige regelmaat dit privacy statement. 
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