
 
 
 
Privacybeleid Holland Heart House 
 
In dit document beschrijven we hoe we met uw privacy omgaan en welke gegevens we in welke 
situatie bewaren. 
 
 
Als u onze website www.hollandhearthouse.nl bezoekt 
 
Onze publieke website gebruikt geen cookies en registreert geen ip-adressen. We slaan alleen op 
welke pagina wanneer bezocht wordt maar die informatie is te koppelen aan de bezoeker. 
 
De website maakt gebruik van een ssl certificaat zodat de communicatie tussen uw browser en onze 
website altijd versleuteld is. 
 
 
Als u een account voor zaalhuur aanmaakt 
 
Als u een account aanmaakt slaan we de gegevens zoals u die invult op. Dit betreft dus uw e-
mailadres, naam, organisatie, adres en telefoonnummer. Wij adviseren u uitsluitend zakelijke 
adresgegevens te gebruiken. 
 
Als u binnen één jaar na registratie geen reservering gemaakt heeft verwijderen we ongevraagd en 
automatisch uw gegevens. U kunt altijd opnieuw registreren. 
 
Als u op enig moment uw gegevens wilt verwijderen kunnen wij dat ook voor u doen. Als u al een 
factuur ontvangen heeft is het niet mogelijk uw gegevens te verwijderen. 
 
 
Als u een zaal reserveert 
 
Als u een zaal reserveert bewaren we alle gegevens maximaal 8 jaar lang. Dat zijn dus alle gegevens 
zoals u die op de factuur terugvindt. Deze gegevens maken deel uit van onze boekhouding en wij zijn 
wettelijk verplicht die te bewaren. 
 
Na acht jaar verwijderen we de gegevens uit het reserveringsysteem. 
 
 
Als u deelneemt aan een vergadering in het Holland Heart House of een van de organisaties in het 
Holland Heart House bezoekt 
 
We hebben camerabewaking in ons gebouw. Beelden van de camera’s bewaren we 28 dagen. 
Daarna worden ze automatisch gewist. 
 
In het uitzonderlijke geval dat de beelden slachtoffers of verdachten van misdrijven tonen kunnen ze 
langer bewaard worden. Mogelijk moeten we ze zelfs bewaren tot het einde van een juridische 
procedure die jaren zou kunnen duren. 
 
 
Als u zich aanmeldt voor een evenement 
 
In sommige gevallen kunt u zich via onze site aanmelden voor evenementen, bijvoorbeeld de 
nieuwjaarsreceptie. 
 
De gegevens zoals u die invult bewaren we tot na het evenement. Soms zullen we u na het 
evenement nog een evaluatie sturen. Dit gebeurt dan binnen een week na het evenement. Uiterlijk 
een week na het evenement verwijderen we uw gegevens. 
 



 
Inzagerecht 
 
U mag altijd opvragen welke gegevens we van u bewaren. U kunt daarvoor een e-mail sturen aan 
zaalverhuur@hollandhearthouse.nl. Het kan zijn dat we u vragen om legitimatie voor we de gegevens 
opsturen. 


