Beste gast en liefhebber van het goede leven,
Zoals u weet houden wij bij de Jufferen en Rikus van een persoonlijk aanpak en geloven
we in kwaliteit, smaak en vreugde. We zijn geboren noordelingen en doen eigenlijk nooit
gek. En zo zult u dan ook ervaren dat wij dat ook met uw gegevens doen. Mocht u een
nieuwsbrief willen ontvangen, dan geeft u dat aan. Mocht u ons willen volgen via sociale
media dan is dat uw keuze.
Maar sinds kort is er sprake van een nieuwe Europese privacywet. En deze wet verplicht
ons u te wijzen op uw rechten met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke
gegevens. U heeft vast gehoord van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Simpel gezegd zorgt deze nieuwe Europese privacywet ervoor dat uw gegevens
per 25 mei 2018 nog beter worden beschermd. Zoals gezegd bij de Jufferen Lunsingh en
Rikus doen we niets geks met uw gegevens. We gebruiken deze louter omdat we graag
willen weten wie er komt genieten van een heerlijke lunch, diner of een overnachting.
Uw persoonlijke data wordt dan ook gebruikt voor uw boeking en reservering. Mocht u
een nieuwsbrief willen ontvangen dan geeft u dat separaat aan. Wilt u dat niet meer,
dan kunt u zich eenvoudig uitschrijven.
Verder heeft u uiteraard ten alle tijden het recht op inzage, rectificatie of verwijdering
van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Mocht u inzage, rectificatie
of verwijdering willen dan kunt u contact opnemen met Ellen Drenth. Ellen zal dan
zorgen dat u antwoord krijgt op uw verzoek. Uiteraard altijd persoonlijk.
We hopen dat we met deze aanpak ervoor hebben gezorgd dat u rustig kunt slapen.
En uiteraard hopen we dat u dat bij ons doet.
Tot snel.
Ellen Drenth en Wyncko Tonckens
Landhuishotel Restaurant De Jufferen Lunsingh
&
Landhuishotel Restaurant Rikus

