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=================== Privacy statement Edesse ====================
De reden dat wij persoonsgegevens verwerken:
Wij verwerken persoonsgegevens voor de kwaliteit van onze dienstverlening, doordat
u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn onder andere:
- Voor- en achternaam – Geboortedatum – Geboorteplaats - Adresgegevens
- Telefoonnummer - E-mailadres – Bankrekeningnummer – de Overeenkomst.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website
bezoekers. Als u ervan overtuigd bent dat wij wel zonder toestemming of onnodig
persoonlijke gegevens van u hebben verzameld neem dan terstond contact met ons op.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Voor: afhandelen van onze diensten, logies en betaling - u te kunnen (laten) bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren – aansprakelijkheid – de
algemene veiligheid van u en ons- bewaken van onze afspraken - onze eigendommen informeren over wijzigingen en/of uitbreiding van onze diensten en producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan vijf jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Wij delen aan derden nooit geen gegevens mede, alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.
Logies voorwaarden: bij logies in Edesse of gebruik van onze diensten zijn de
logiesvoorwaarden Edesse en het Huishoudelijk Reglement Edesse van toepassing.

Gegevens inzien, aanpassen:
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Wij vragen om een kopie van een
identiteitsbewijs met het verzoek deze bij een overeenkomst mee te sturen. Maak in deze
kopie de strook onderaan het paspoort het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter extra
bescherming van uw privacy. Schrijf door het kopie: : “ kopie t.b.v. Edesse “

Bescherming ter bescherming van uw gegevens:
Wij beschikken over afgesloten ruimte met gebouw beveiliging.
Wij gebruiken beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Overige en instemming:
Wij staan open voor meer privacybescherming wat u ons schriftelijk kan opgegeven.
Bij gebruik van onze logies geeft u aan in te stemmen met ons privacy statement.

Contactgegevens:
Edesse Nederland-Essed Onroerend Goed bv-van Noremborghstraat 53 ’s-Hertogenbosch-5212 NB-Nederland.
Telefoon; 0031(0)736138744 Fax: 0031(0) 736135015 of e-mail : essed@home.nl – website: www.edesse.nl

