
Privacybeleid 

 
 
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is 
beschikbaar gemaakt door Barista. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de 
samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt 
gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden 
ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen 
wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. 
 
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die 
ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde 
informatie.  

In dit privacybeleid vindt u informatie over hoe Barista BVBA de door u verstrekte gegevens 
en de gegevens die wij verzamelen tijdens uw gebruik van de website, verzamelt en gebruikt. 

Hoe we gegevens over u en uw gebruik van onze website verzamelen 
Als gebruiker van onze website houdt u altijd zeggenschap over de gegevens die wij over u 
verzamelen.Voor enkele onderdelen van de site is het niettemin nodig dat u bepaalde 
informatie verstrekt voordat u er toegang tot hebt of ze gebruiken kunt. Persoonlijke 
informatie, informatie over uw levensstijl en gewoonten kunnen op verschillende manieren 
worden verzameld. Wij verzamelen ook gegevens op basis van het bezoek aan onze website 
en de manier waarop bezoekers door onze website navigeren.  

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in 
administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, 
gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen alles 
in het werk om persoonlijke gegevens afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s. 

Cookies 
Deze website gebruikt cookies om uw voorkeuren te bewaren. Als u het gebruik van cookies 
niet op prijs stelt, ga dan naar Internet options in uw webbrowser en schakel de functie uit. 

Het gebruik van uw gegevens 
De gegevens die wij over u verzamelen, worden uitsluitend gebruikt voor onderstaande 
doeleinden: 

Inwilliging van verzoeken: Wij bewaren uw persoonlijke gegevens, die wij tijdens een 
boeking hebben verkregen, in de eerste plaats om aan uw verzoek of opdracht te voldoen. Wij 
bewaren deze gegevens en kunnen deze gebruiken voor een van de volgende doelen: 
financiële administratie, facturering en controle, administratieve en juridische doeleinden, 
beveiliging en controle van betalingen. 

Marketinguitingen: Barista kan uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van 
speciale aanbiedingen, producten of diensten die naar onze mening voor u van belang kunnen 
zijn. We kunnen de gegevens ook gebruiken om aanbiedingen speciaal op u af te stemmen.  



Toezending marketinguitingen stopzetten 
Als u per post of e-mail marketinguitingen van ons ontvangt, staat in iedere marketinguiting 
vermeld hoe u de toezending van toekomstige e-mails kunt stopzetten en hoe u uw gegevens 
kunt wijzigen.  

Barista geeft geen informatie door aan derden. De verkregen gegevens worden in sommige 
gevallen wel gedeeld met dienstverlenende bedrijven die voor ons werken, maar deze 
bedrijven hebben geen toestemming om deze informatie te gebruiken of openbaar te maken 
tenzij noodzakelijk om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen 
aan wettelijke eisen. We kunnen je gegevens onthullen als ons dat wettelijk verplicht wordt. 

Wijzigingen in het beleid 
Elke verandering in de wijze waarop Barista gegevens verzamelt of hanteert, zal direct 
worden weergegeven in dit beleid. Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw 
persoonlijke gegevens verzamelen of gebruiken, verzoeken wij u contact met ons op te 
nemen. 

 


