
Beste Gasten en vrienden van Restaurant Klein Paramaribo.

Bijgaande een AVG mededeling van Klein Paramaribo:

Wij van Restaurant Klein Paramaribo zullen de privacy van alle gebruikers van haar site en andere sociale media sites
van Klein Paramaribo waarborgen en wij zullen ten alle �jden de persoonlijke informa�e die u aan ons verscha�
vertrouwelijk behandelen

Wij zullen uw gegevens slechts gebruiken om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor
het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. 

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Wij gebruiken de verzamelde gegevens om onze klanten de volgende diensten te leveren:
-  Als u een bestelling of offerteaanvraag plaatst, hebben wij uw naam, emailadres en afleveradres nodig om uw
   bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
-  Om het bestellen en het proces van offerteaanvragen bij ons zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw
   toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens tot betrekking tot uw bestelling of offerteaanvraag en het
   gebruik van onze diensten op.
-  Persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden verkocht worden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking
   stellen indien deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. 
-  Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
   respecteren.

Als u reageert op een ac�e of prijsvraag, kunnen wij vragen om uw naam, adres en emailadres. Deze gegevens
gebruiken wij om een ac�e uit te voeren, de prijswinnaars bekent te maken, en de respons op onze marke�ngac�es te
meten. Indien u meedoet met een ac�e of prijsvraag gaat u hiermee akkoord.

Als u onze nieuwsbrief ontvangt, en u wenst deze niet te ontvangen, zullen we u desgevraagd na een verzoek per mail
of per brief uit ons bestand verwijderen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in dit statement aan te brengen.
Check daarom regelma�g het privacy statement voor eventuele aanpassingen.
Deze versie is van 01 juni 2018

Vragen
Als u nog vragen hee� over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via info@kleinparamaribo of via de telefoon
op 0592 - 33 07 09.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Team Restaurant Klein Paramaribo
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