
 
Privacyverklaring 

1. Inleiding 

Hotel Bergrust verwerkt dagelijks informatie over personen. Hotel Bergrust houdt zich daarbij aan de 
wet. In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over welke persoonsgegevens Hotel Bergrust 
verwerkt en de manier waarop Hotel Bergrust omgaat met deze (persoons)gegevens. 

Hieronder vindt u welke persoonsgegevens verzameld worden van u als klant en/ of organisatie en 
voor welke doeleinden deze persoonsgegevens verzameld worden. Daarnaast leest u hoe lang uw 
(persoons)gegevens bewaard worden, welke rechten u in dit verband heeft en hoe u deze kunt 
uitoefenen. 

Hotel Bergrust respecteert de privacy van bezoekers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de 

persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de 

persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens en AVG stelt. Wij verkopen gegevens nooit door aan derden. 

2. Persoonsgegevens 

Hotel Bergrust verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 

omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hotel Bergrust verwerkt de volgende persoonsgegevens in geval 

van reserveren van een hotelkamer: 

- Uw voor- en achternaam 

- Uw adresgegevens 

- Uw telefoonnummer 

- Uw e-mailadres 

- Data van uw verblijf 

- Betaalmethode 

- Uw IP-adres 

Hotel Bergrust verwerkt bovenstaande persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

  - Het afhandelen van uw betaling 

  - Het verzenden van een mailing 

  - U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 

  - Hotel Bergrust verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals  

bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en ons nachtregister.  

Hotel Bergrust zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hotel Bergrust verkoopt uw gegevens niet aan 

derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze 

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  



3. Website bezoek 

Hotel Bergrust maakt gebruik van de volgende cookies: functionele, analytische en tracking cookies. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in 

de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren 

werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook 

gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste 

bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je 

toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je 

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle 

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. IP adressen 

worden geanonimiseerd conform de AVG. 

 

Naast cookies maakt Hotel Bergrust gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de 

website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Hotel Bergrust bij Google 

zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw 

computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 

Staten. Lees het privacy beleid van Google en Google Analytics voor meer informatie. Google 

gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de 

website aan Hotel Bergrust te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de 

effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden 

verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie 

namens Google verwerken. heeft hier geen invloed op. Hotel Bergrust heeft Google geen 

toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-

diensten. 

4. Uw rechten 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bergrust.nl . Om er zeker van te zijn 

dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het 

verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer 

(BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Hotel Bergrust zal zo snel mogelijk, maar 

binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

5. Beveiliging 

Hotel Bergrust neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

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

tegen te gaan. De website van Hotel Bergrust maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om 

te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 

neem dan contact op met onze receptie of via info@bergrust.nl. 
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