
Bed & Breakfast Tuinhuis Haarlem 
 
Privacyverklaring  
 
 
 
Bed & Breakfast Tuinhuis Haarlem is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens 
Web: www.tuinhuishaarlem.nl  
Post: Churchilllaan 68, 2012 RR Haarlem 
KvK-nummer: 63879689 
E-mail: privacy@tuinhuishaarlem.nl 
Telefoon: 0639810975 
 
Persoonsgegevens 
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het betreft de volgende gegevens: 

• Voor- en achternaam; 
• Geslacht; 
• Adresgegevens; 
• Telefoonnummer; 
• E-mailadres; 
• Bankrekeningnummer; 
• Datum van aankomst en datum van vertrek. 

 
Doelen 
Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen: 

• U te bereiken indien dit nodig is voor onze dienstverlening; 
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
• Het afhandelen van betalingen; 
• Het voldoen aan wettelijk verplichtingen zoals belastingaangiftes.  

 
Bewaartermijn 
Wij bewaren persoonsgegevens gedurende zeven jaar. Deze bewaartermijn vloeit 
voort uit de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bijhouden van een 
nachtregister (met persoonsgegevens en verblijfsdata) en diverse 
belastingaangiftes.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Wij verkopen nooit persoonsgegevens. Wij verstrekken persoonsgegevens 
uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening 
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In de praktijk betekent dit dat 



wij het nachtregister en de facturen voor overnachtingen beschikbaar houden om 
op verzoek te tonen aan de gemeente Haarlem en de belastingdienst. 
 
Wij hebben bewerkersovereenkomsten met de organisaties die voor ons mogelijk 
uw gegevens verwerken, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van persoonsgegevens: 

• Argeweb Hosting voor website en e-mail; 
• Apple en Microsoft voor cloudopslag van gegevens. 

Wij blijven zelf verantwoordelijk voor de verwerkingen van de persoonsgegevens 
door deze organisaties. 
 
Cookies en vergelijkbare technieken 
Onze website, www.tuinhuishaarlem.nl, maakt geen gebruik van cookies of 
vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen 
naar privacy@tuinhuishaarlem.nl. 
 
Beveiliging en continuïteit 
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 ons via privacy@tuinhuishaarlem.nl. 
 


