Privacy statement
Restaurant De Elsgraven, gevestigd in Enter, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze Privacy verklaring
betreft:
www.restaurantelsgraven.nl
Eversdijk 6a
7468 PV Enter
0547 274811

Amanda Dijkstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Restaurant De Elsgraven. Zij is te
bereiken via info@restaurantelsgraven.nl .

Persoonsgegevens die wij verwerken
De website www.restaurantelsgraven.nl verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site
geen persoonsgegevens achtergelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media
plugins.
Onze website en ons restaurant hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers. Wij hebben geen enkele intentie of actie ondernomen om gegevens van
bezoekers te bewaren, te verkopen of over te dragen.
Als u ons zelf benaderd per mail wordt de correspondentie 1 jaar bewaard. Het is mogelijk dat
uw e-mail adres in deze tijd gebruikt wordt om een aanbieding te sturen. Deze gegevens worden
in ieder geval nooit overgedragen of verkocht aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Restaurant De Elsgraven gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet
of smartphone. Restaurant De Elsgraven gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te
kunnen optimaliseren. Wij plaatsen uitdrukkelijk geen cookies die uw surfgedrag volgen zodat
we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Op deze website worden alleen cookies geplaatst door Google Analytics. Hiermee houden wij bij
hoe vaak onze site wordt bezocht, op welke tijdstippen en waar de bezoekers ongeveer vandaan
komen. Deze cookies blijven 2 jaar lang bewaard.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Restaurant De Elsgraven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en vermijdt de risico’s
door 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 klantenservice of via info@restaurantelsgraven.nl.

