
Privacy- en cookiestatement Gooischerestaurants.nl  

GooischeRestaurants.nl zal de door u als gebruiker verstrekte persoonsgegevens opnemen in een 

bestand ten behoeve van het gebruik door GooischeRestaurants.nl en aan haar gelieerde 

ondernemingen. GooischeRestaurants.nl zal als verantwoordelijke zorgvuldig en in overeenstemming 

met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere relevante wet- en regelgeving omgaan met 

uw persoonsgegevens. In dit privacy- en cookiestatement wordt beschreven hoe 

GooischeRestaurants.nl met uw persoonsgegevens omgaat.  
 

Gebruik persoonsgegevens door GooischeRestaurants.nl  

De door de u verstrekte persoonsgegevens zullen door GooischeRestaurants.nl worden verwerkt ter 

uitvoering van diensten waarvan u gebruik maakt of gaat maken, alsmede voor statistische analyses.  

Uw persoonsgegevens worden door GooischeRestaurants.nl ook gebruikt ten behoeve van haar 

eigen marketingactiviteiten, waaronder begrepen, het verstrekken van informatie – onder meer in de 

vorm van een elektronische nieuwsbrief die u van tijd tot tijd zal worden toegestuurd, mits u daartoe 

toestemming heeft verleend – over producten, diensten, activiteiten, aanbiedingen en kortingen die 

door Gooischerestautants.nl worden aangeboden. 

GooischeRestaurants.nl kan ten behoeve van haar marketingdoeleinden, en tevens om uw profiel te 

optimaliseren, gebruik maken van informatie die zij op rechtmatige wijze over u heeft vergaard, 

bijvoorbeeld door middel van het gebruik van cookies of uw klikgedrag op de website(s) en/of 

mobiele applicatie(s) van GooischeRestaurants.nl, zodat u gerichter informatie krijgt toegestuurd. 

GooischeRestaurants.nl kan bij de uitvoering van de hiervoor beschreven activiteiten gebruik maken 

van door haar ingeschakelde derden, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

activiteiten.  
 

Overdracht activiteiten  

Indien GooischeRestaurants.nl een dochteronderneming of bedrijfseenheid verkoopt of indien (een 

onderdeel van) GooischeRestaurants.nl wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, 

kunnen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, onderdeel uitmaken van een dergelijke 

transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.  
 

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht 

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. U heeft te allen 

tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal 

van de producten of diensten van GooischeRestaurants.nl, of om uitgenodigd te worden als 

(potentieel) deelnemer aan een programma, kunt u ons uw ondubbelzinnige toestemming geven 

voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Als de invoer van persoonsgegevens wordt gevraagd, 

wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. 

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan GooischeRestaurants.nl 

verstrekken, indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of je wettelijke 

vertegenwoordiger die deze Privacy Policy heeft gelezen. 



Soorten gegevens en doeleinden verwerking 

GooischeRestaurants.nl kan onder meer de volgende persoonsgegevens van u  verwerken: naam, 

adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres of andere 

gegevens die u als gebruiker van één of meer van onze website(s) of app(s) prijsgeeft. Tevens leggen 

onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de 

datum en tijd van je bezoek aan onze website(s) en/of app(s). We bewaren uw persoonsgegevens in 

beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan onze 

wettelijke (bewaar)verplichtingen. 

Beveiliging 

We handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat 

gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, 

aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. 

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacystatement. Wij 

adviseren u  daarom regelmatig deze privacystatement na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Vragen 

Wanneer u vragen heeft over deze privacystatement kun u een email sturen naar 

info@GooischeRestaurants.nl  

Cookies en Doeleinden 

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat tijdelijk op de harde schijf van uw computer of 

mobiele apparaat wordt opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website(s) en App(s) zorgen 

cookies ervoor dat uw computer of mobiele apparaat meteen wordt herkend. Wij gebruiken 

verschillende soorten cookies. In de eerste plaats gebruiken wij cookies die u  in staat stellen de 

website(s) en App(s) te gebruiken. Dit soort cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de 

websites en de App(s) (functionele cookies). In de tweede plaats gebruiken wij cookies om de 

prestaties van onze Website(s) en App(s) te verbeteren (performance cookies) en ten slotte 

gebruiken wij cookies die ons in staat stellen beter te begrijpen hoe bezoekers onze website(s) en 

App(s) gebruiken, zodat wij onze website(s), App(s), producten, diensten en marketinginspanningen 

daarop aan kunnen passen en verbeteren (analysis cookies).  

Toestemming 

In overeenstemming met de geldende regelgeving, plaatsen wij alleen performance cookies en 

analysis cookies indien u ons daarvoor uw toestemming heeft gegeven. U kunt deze toestemming 

geven door het aanvinken van een hokje in het 'Cookie Scherm' zoals dat wordt getoond bij uw 

eerste bezoek aan een van onze Website(s) of App(s). Dit Cookie Scherm kan van tijd tot tijd opnieuw 

worden getoond, bijvoorbeeld als een bepaald cookie is geweigerd, verlopen of verwijderd.  
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Cookies uitzetten 

U kunt de browser van uw computer zodanig instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website(s) 

en App(s) geen cookies ontvangt. Houd er rekening mee dat dit ook gevolgen kan hebben voor de 

cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website(s) of App(s). Daardoor kan het 

gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze Websites en Apps. Een 

andere mogelijkheid is dat je de browser van jouw computer zo instelt dat je een bericht krijgt zodra 

cookies worden geplaatst. De Consumentenbond geeft op haar website een toelichting hoe je jouw 

browser kan instellen.  

Cookies en derden 

Op onze websites en Apps kunnen ook cookies door derden worden geplaatst bijvoorbeeld cookies 

van Google en Google Analytics, Facebook, Twitter en Hyves. Op het gebruik van cookies door 

derden is het privacy- en cookie beleid van die derde van toepassing. GooischeRestaurants.nl is niet 

verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens en cookies door derden. Voorts kunnen wij 

op basis van cookies verkregen informatie en gegevens uitwisselen binnen GooischeRestaurants.nl 

en groepsmaatschappijen en combineren met persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van 

uw gebruik van onze website(s), App(s) of producten. Daarbuiten zullen wij cookies niet verspreiden 

onder derden, tenzij in deze Cookie Policy of in onze Privacy Policy anders is aangegeven of u 

daarvoor toestemming heeft gegeven. Wij kunnen cookies in dat geval ook buiten de EER (laten) 

verwerken.  

Wijzigingen 

GooischeRestaurants.nl kan wijzigingen aanbrengen in deze Cookiestatement. Wij adviseren je dan 

ook om regelmatig deze Cookiestatement na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Vragen 

Wanneer u vragen heeft over deze cookiestatement kun u een email sturen naar 

info@GooischeRestaurants.nl  
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