
 

 

                                                                                                                  

Uw persoonsgegevens 

Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordering (AGV) van toepassing. 

Alexanderhoeve Epe gaat zorvuldig om met uw gegevens. Voor meer informatie verwijzen we naar de 
privacyverklaring van Alexanderhoeve Epe. 

Om informatie met je te blijven delen zijn we verplicht om volgens de nieuwe privacywetgeving u erop te 
attenderen dat wij u mailadres en NAW-gegevens opgenomen hebben in ons systeem. 

Wij verzamelen deze gegevens alleen om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws dmv een 
nieuwsbrief 

Alexanderhoeve Epe gaat  zorgvuldig om met de aan ons verstrekte persoonsgegevens van de klanten en 
leeft  de wettelijke regels na, zoals:  

•       Alexanderhoeve Epe zal niet meer gegevens opslaan dan strikt noodzakelijk. 

•       heb je als klant altijd recht op informatie over de verwerking en opslag. 

•       heb je als klant altijd  recht op inzage van uw eigen gegevens. 

•       heb je als klant altijd recht op verzet en wijziging van de gegevens. 

•       heb je als klant altijd recht op beperking van de verwerking. 

•       zullen uw gegevens nooit voor een ander doel worden gebruikt.                                                                      

•       heb je als klant altijd op jouw verzoek recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens. 

•       heb je als klant altijd recht op gegevenswissing. 

•       heb je als klant altijd recht van bezwaar van een nieuwsbrief. 

 

Mocht u berichtgeving van Alexanderhoeve Epe niet meer wensen te ontvangen, dan vernemen we dit 
graag. 

 

 



                                                                 

1.2 Verwerking van persoonsgegevens van Klanten  

Persoonsgegevens van klanten  worden door Alexanderhoeve Epe verwerkt ten behoeve van de volgende 

doelstelling(en): 

- Administratieve doeleinde; 

- Loyalty Spaarsysteem; 

- Het sturen van een nieuwsbrief. 

1.3 Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Het informeren over nieuws en acties. 

2.1 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Alexanderhoeve Epe de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Voornaam. 

- Tussenvoegsel. 

- Achternaam. 

-  Telefoonnummer. 

-  E-mailadres. 

- Geslacht. 

- Geboortedatum. 

2.2 Uw persoonsgegevens worden door Alexanderhoeve Epe opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 

verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de administratie voor maximaal 10 jaar. 

 


