Privacy Statement
Voor het functioneren van onze website restaurapp.nl, verzamelen wij het één en het
ander aan gegevens. In deze privacy statement geven wij aan welke gegevens er
(mogelijk) opgeslagen kunnen worden als u gebruik maakt van de website. Ook gaan
wij in op voor welk doel deze gegevens worden opgeslagen, hoe wij deze beveiligen
en wat u kunt doen als u deze wilt laten wijzigen of verwijderen.
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1) Toestemming
Door de informatie en de diensten op Restaurapp.nl te gebruiken, gaat u
akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben
opgenomen. Restaurapp behoudt zich het recht deze privacy statement ten
alle tijden te wijzigen, zonder dat gebruikers hier over ingelicht hoeven worden.

2) Welke gegevens worden er opgeslagen en waar
worden de gegevens voor gebruikt?
2a) Persoonsgegevens contactformulier
Indien u gebruik maakt van ons contactformulier kunnen de volgende
gegevens opgeslagen worden:
- Uw naam;
- Uw e-mailadres;
- Uw telefoonnummer;
- Eventuele extra gegevens die u in het onderwerp of in uw bericht
plaatst.
Het doel hiervan is om uw vraag of opmerking te beantwoorden. Uw vraag of
opmerking kunt worden gebruikt om klantenservice medewerkers te trainen,
maar in zo'n geval zullen uw persoonsgegevens weggelaten worden.

2b) Gebruik van cookies
Restaurapp.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden
wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en
welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken
voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit
van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren,
bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Daarbij monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en
vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en
is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.
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Dit heeft als enige doel om het functioneren van de website en onze
vindbaarheid in zoekmachines zoals die van Google te verbeteren.

2c) Persoonsgegevens inschrijfformulier nieuwsbrief
Bij het inschrijven van de nieuwsbrief registreren wij de volgende gegevens:
- Uw naam;
- Uw e-mailadres.
Deze worden geregistreerd om u periodieke nieuwsbrieven toe te sturen.
Gebruik maken van het inschrijfformulier is volledig vrijwillig maar wanneer u
zich inschrijft gaat u ermee akkoord om de nieuwsbrief te ontvangen. U kunt
zich ten alle tijden uitschrijven van de nieuwsbrief. Dit doet u door de link
onderaan de nieuwsbrief aan te klikken, genaamd "uitschrijven".

3) Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Alle informatie die u ons toestuurt door middel van bijvoorbeeld het
contactformulier of het inschrijfformulier van de nieuwsbrief, wordt beveiligd
door middel van het SSL certificaat die wij op de website hebben draaien.
Alle gegevens die opgeslagen worden staan op beveiligde, Nederlandse
servers.

4) Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te
maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze
mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

5) Wijzigen of verwijderen van uw gegevens
Indien u uw gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen, dan kunt u dit
schriftelijk melden aan contact@restaurapp.nl. Mits wij de gegevens niet
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wegens wettelijke voorschriften moeten bewaren, zullen wij uw wensen
uiteraard nastreven.

6) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over onze privacy
statement, kunt u ons per mail benaderen op contact@restaurapp.nl.

7) Bedrijfsgegevens
E-mail: contact@restaurapp.nl
Telefoonnummer:  (085) 303 76 60
Gevestigd op:
De Kolk 36,
8255PE, Swifterbant
KvK-nummer: 66639387
IBAN-nummer: NL 67 INGB 0007 4386 17
Restaurapp is een geregistreerde handelsnaam van Vinvu V.O.F.
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