Privacy Statement
Hieronder wordt uitgelegd hoe Oase Breda omgaat met persoonsgegevens en welke cookies er
door onszelf en derden worden geplaatst.
De website www.oase-breda.nl is eigendom van Oase Breda (Oase Breda ) gevestigd in Breda
(Nieuwe Ginnekenstraat 3, 4811 NM). Door de informatie en de diensten op www.oase-breda.nl te
gebruiken, ga je akkoord met onze privacy verklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben
opgenomen. Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.oase-breda.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy verklaring welke persoonsgegevens we
verzamelen en hoe we deze gegevens verwerken.
Verwerking persoonsgegevens
Oase Breda legt voor het verlenen van haar diensten een aantal persoonsgegevens vast (NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres) die je aan ons verstrekt hebt doordat je gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt gegeven. Deze gegevens worden gebruikt
om met jou te communiceren over de te verlenen dienst(en), zoals jouw reservering of sollicitatie.
Hieronder staat per dienst aangegeven welke gegevens wij bewaren, waarvoor wij deze bewaren
en hoe lang.
Reserveringsgegevens
Indien je een reservering plaatst bij één van onze restaurants, wordt deze afgehandeld door ons
reserveringssysteem The Fork. De gegevens die hierbij verwerkt worden zijn NAW gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Oase Breda gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:
– Het kunnen verwerken van jouw reservering
– Telefonisch of via mail contact opnemen n.a.v. een aanvraag
– Het kunnen versturen van een beoordelingsverzoek per e-mail na jouw bezoek
Indien je een reservering plaatst, heeft Oase Breda een rechtmatig belang om bovengenoemde
persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor een goede
afhandeling van de reservering.
Bewaartermijn
Persoonsgegevens van bezoekers van de website zullen worden verwijderd 1 jaar nadat de reservering heeft plaatsgevonden.
Aanpassen of verwijderen van gegevens
Je gegevens worden bewaard op een beveiligde server. Als je wilt dat je gegevens aangepast of
verwijderd worden, kun je een e-mailbericht sturen naar info@oase-breda.nl77 Dit mag ook schriftelijk via Oase Breda, Nieuwe Ginnekenstraat 3, 4811 NM Breda.
Vragen?
Als je vragen hebt over de privacy verklaring van Oase Breda of over onze website www.oase-breda.nl kun je ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@oase-breda.nl
Wij behouden echter te allen tijde het recht om onze privacy verklaring te wijzigen. De meest
recente versie vind je op deze pagina. Bezoek daarom deze pagina regelmatig.

