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Privacyverklaring Hotel Harbour 
IJmuiden 
28 december 2022 

Uw privacy is voor Hotel Harbour IJmuiden van groot belang. Wij houden ons dan ook aan 
de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij: 

• Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens 
verwerken, via deze privacyverklaring; 

• Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn 
voor onze doeleinden; 

• Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, 
mocht toestemming verplicht zijn; 

• Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te 
beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die 
persoonsgegevens voor ons verwerken; 

• Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw 
bij ons verwerkte persoonsgegevens. 

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze 
privacyverklaring leggen we uit wat wij bij het bedrijf Hotel Harbour IJmuiden allemaal doen 
met informatie die wij over u te weten komen. 

Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met 
Hotel Harbour IJmuiden. 

Gastenregistratie 
Voor (het boeken van) een overnachting in een van onze accomodaties, dan wel voor het 
verhuren van een van onze vergaderruimten, heeft het hotel uw naam, adres, woonplaats, 
telefoonnummer, dag van vertrek en aankomst en uw betalingsgegevens nodig. 

Deze gegevens kunnen wij ontvangen van derde partijen, bij wie u het boekingsproces heeft 
doorlopen. Eventueel kunnen wij voor aanvullende persoonsgegevens vragen voor de 
uitvoering van onze dienstverlening, zoals nationaliteit of gastvoorkeuren. 

Gezondsheidsgegevens verwerken wij enkel op basis van uw toestemming, om u beter van 
dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld bij het bieden van toegang voor mindervaliden. 
Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om uw identiteit te controleren. Wij zullen dit ter 
plekke in het hotel doen aan de hand van een door u getoond identiteitsdocument. Wij 
maken hier geen kopie van. Deze worden alleen intern gebruikt, en worden niet 
doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. 
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Cameratoezicht 

Hotel Harbour IJmuiden maakt gebruik van cameratoezicht voor zover noodzakelijk om haar 
eigendommen te beveiligen en haar gasten te beschermen. Door middel van de 
camerabeelden verkrijgt Hotel Harbour IJmuiden inzicht in de activiteiten van personen. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te 
leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of 
instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij 
een vermoeden van een misdrijf). 

Beveiliging 
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens 
bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis 
kan gaan. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let 
dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons 
best doen wijzigingen aan u door te geven. 

Uw rechten 
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd 
contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

U hebt de volgende rechten: 

• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen; 

• Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben; 

• Het laten corrigeren van fouten; 

• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 

• Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij; 

• Intrekken van toestemming; 

• Een bepaalde verwerking beperken; 

• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen 
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter 
worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van 
betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u 
daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

Klacht indienen 
Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail 
sturen naar info@hotelharbour.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit 
verder met u. 
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Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in 
te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit persoonsgegevens 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy

