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PRIVACYVERKLARING NEDERLANDS HORECA GILDE
De branchevereniging Nederlands Horeca Gilde (NHG) gaat zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens die
zij verwerkt. NHG is verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
1. Contactgegevens
Nederlands Horeca Gilde
Postbus 111
1000 AC Amsterdam
0900-9567
info@horecagilde.nl
2. Doeleinden en gronden van verwerking
NHG verwerkt persoonsgegevens op grond van de volgende doeleinden en gronden:
•

om uitvoering te geven aan de overeenkomst (lidmaatschap) met haar leden en/of om een dergelijke
lidmaatschappen tot stand te brengen

•

om haar leden en andere geïnteresseerden te informeren over horeca-gerelateerde aangelegenheden

•

omdat NHG daar een gerechtvaardigd belang bij heeft, bijvoorbeeld
o omdat verwerking van bepaalde persoonsgegevens van derden nodig is in het kader van de
vertegenwoordiging van of advisering van NHG-leden, bijvoorbeeld in cao-onderhandelingen;
o

om te kunnen communiceren, in contact te kunnen blijven en/of in contact te kunnen komen met

o

voormalige, huidige en potentiële relaties;
omdat dit nodig is voor de eigen bedrijfsvoering en continuïteit van NHG

• en in een voorkomend geval omdat NHG dat wettelijk verplicht is
Indien nodig, kan NHG uw toestemming vragen voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens. U hebt dan te
allen tijde het recht om uw gegeven toestemming weer in te trekken.
3. Categorieën van betrokkenen
NHG verwerkt persoonsgegevens van:
•

(contactpersonen bij) leden van NHG

•

bestuursleden en medewerkers van NHG

•

(contactpersonen) bij overlegpartners, zoals vakbonden

•

(contactpersonen) bij zakelijke dienstverleners van NHG

•

eventuele andere persoonsgegevens indien noodzakelijk in verband met de bovengenoemde doeleneinden

4. Persoonsgegevens die wij verwerken
Alleen indien dit in overeenstemming is met de onder -2- genoemde doeleinden en gronden, verwerkt NHG
persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens er verwerkt worden, is telkens afhankelijk van wat er in de gegeven
context nodig is. U kunt van NHG verwachten dat zij niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is. NHG
verwerkt de volgende soorten van persoonsgegevens van de onder -3- genoemde betrokkenen
•

NAW-gegevens

•

contactgegevens, zoals e-mailadres en/of telefoonnummer
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•

bancaire gegevens, zoals iban

•

eventuele andere persoonsgegevens indien noodzakelijk in verband met de bovengenoemde doeleneinden

5. Beveiliging
NHG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Persoonsgegevens worden door NHG uitsluitend doorgegeven aan derden als dit in overeenstemming met en
noodzakelijk is voor een van de op pagina één omschreven doeleinden.
Ook kan het zo zijn dat NHG een andere professionele partij inschakelt of diensten laten uitvoeren in het kader waarvan
persoonsgegevens doorgegeven worden, zoals voor:
•

documenten- en dossierbeheer

•

administratieve en secretariële ondersteuning

• faciliteren van e-mail, website en/of sociale media-accounts
NHG neemt hierbij te allen tijde de regels op het gebied van bescherming van persoonsgegevens in acht en legt
gelijkwaardige verplichtingen op aan door haar ingeschakelde verwerkers.
7. Online
NHG maakt op haar website, www.horecagilde.nl gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste
bezoek aan een website wordt opgeslagen op een computer, tablet, smartphone of ander device. Wij gebruiken onder
meer functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk voor de goede technische werking van de website en uw
gebruiksgemak, bijvoorbeeld het onthouden van voorkeursinstellingen. Ook gebruiken wij cookies waarmee wij het
aantal bezoekers van onze site in kaart kunnen brengen, alsmede waarmee we kunnen zien welke pagina’s het beste
bezocht worden.
In de digitale uitingen van NHG (zoals website en mailings) kunnen hyperlinks naar andere websites staan. NHG kan
niet instaan voor hoe die partijen omgaan met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is dan ook uitdrukkelijk alleen
van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens door NHG.
8. Bewaartermijn persoonsgegevens
NHG bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig om de op pagina één beschreven doelen te realiseren. Na
beëindiging van een lidmaatschap, worden de persoonsgegevens die enkel in verband met dat lidmaatschap zijn
verwerkt, in ieder geval nog gedurende twee jaren bewaard in verband met eventueel na-contact.
9. Rechten van betrokkenen
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging indienen bij NHG. Indien u van oordeel
bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u per e-mail bezwaar maken en/of verzoeken om
de verdere verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U dient uw verzoek of bezwaar te richten aan
info@horecagilde.nl. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacy-toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Als u vragen of opmerkingen hebt bij hoe NHG met uw persoonsgegevens omgaat, kunt
u echter ook altijd vragen om een mondelinge toelichting. Wij geven die graag.
10. Wijzingen
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Oude versies verliezen daarmee hun gelding. Op de
website van NHG vindt u altijd de meest recente versie.
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