PRIVACY VERKLARING
Wij (Tomatoworld) zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze
klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is. Daarom vinden we het belangrijk om ervoor
te zorgen dat onze dienstverlening persoonlijk, betrokken en open is. We zijn dan ook voortdurend op zoek
naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw
persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de
toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt, zoals in het
kader van het afnemen van producten of diensten, het aanmaken en gebruik van een account of het
bezoek van onze websites.
Naam en contactgegevens: wij gebruiken uw naam, functiegegevens en contactgegevens, zoals adres,
telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen
dienstverlening en de levering van producten.
Betaalgegevens: wij gebruiken uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en creditcardgegevens,
voor het verwerken van betalingen (voor zover dit van toepassing is in het kader van de met u gesloten
overeenkomst).
Bezoekersgegevens: Wij houden bezoekgegevens bij in een database . Dit gaat om herkomst en doelgroep
van onze bezoekers. Het doel hiervan is om onze dienstverlening en klantervaring te kunnen optimaliseren.
Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google
Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens.
Tomatoworld plaatst een foto en een bezoekverslag van bezoeken op onze social media mits hiervoor
toestemming is gegeven op het daarvoor bestemede formulier. Foto’s waarvoor akkoord is gegeven worden
bewaard in onze fotodatabase.

Cookiesbeleid
Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat,
bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat
gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk
om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.
U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het
gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer
toegankelijk voor u zijn.
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Wij maken onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze
cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze websites door informatie over bezoekersaantallen,
populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening
beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.

Formulieren op de website:
Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om
persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u uw aanvraag
heeft ingediend en niet met derden gedeeld.

Links naar andere websites
Op de websites van Tomatoworld kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties.
Tomatoworld draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die
organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Tomatoworld en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt contact met ons contact opnemen per email: reservering@tomatoworld.nl indien u







inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld;
een verzoek wilt indienen tot rectificatie, verwijdering of blokkering van uw
persoonsgegevens;
bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;
een klacht wilt indienen over de verwerking en/of het gebruik van uw persoonsgegevens.
Meer wilt weten over de beveiliging van uw persoonsgegevens

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken,
op uw verzoek.
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang
krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.
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Beveiliging gegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen 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 op met onze AVG Contactpersoon middels marcom@tomatoworld.nl.

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Check daarom regelmatig het privacy
statement op onze website voor een update van het privacy beleid.Door gebruik te maken van onze
diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. De huidige
Privacyverklaring is bijgewerkt op 24 mei 2018
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