
Online Privacy verklaring 
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe Café Restaurant Zalen de Mol omgaat met jouw 
persoonsgegevens.  
 
Persoonsgegevens op onze website 
Van alle bezoekers van onze website verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens die 

door de bezoekers zelf zijn verstrekt.  

Bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief, het maken van een reservering of het aanvragen 
van meer informatie vragen wij om persoonsgegevens. Wij zijn je naam, e-mailadres en 
telefoonnummer nodig om contact met je op te kunnen nemen. Je bedrijfsnaam en adres zijn 
handig om te weten om bijvoorbeeld te leveren op locatie. 
 

Gebruik persoonsgegevens 
De Mol gebruikt persoonsgegevens voor: 

• Relatiebeheer  

• Correspondentie 

• Functioneren van de website en statistieken 

• Het beantwoorden van vragen en meten van de belangstelling 

• Het informeren over diensten en updates 

• Uitvoering van overeenkomsten en transacties 

• Het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame-uitingen 

• Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de 
informatie 

• Correspondentie 

• Functioneren van de website en statistieken 
 
Hiervoor kunnen wij onderstaande gegevens bij u opvragen en verwerken: 

• Voornaam 

• Achternaam 

• Adres 

• E-mailadres 

• Telefoonnummer 
 
Marketing 
Je persoonsgegevens die wij krijgen door je gebruik van de website van de Mol, kunnen wij 
gebruiken om je, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact 
met je op te nemen over producten of diensten. Als je geen reclame-uitingen van ons meer 
wilt ontvangen, kun je dat eenvoudig aangeven door een e-mail te sturen aan 
info@demol.org. 
 
Cookies 
Cookies zijn kleine bestandjes die op de vaste schijf van je computer, tablet of telefoon 
worden opgeslagen. Ze zorgen ervoor dat je internetbrowser herkend wordt door onze 
webserver. 



Op onze websites kan een zogenaamde ‘cookie banner’ verschijnen waarmee je toestemming 
wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. Je hebt de keuze om cookies te accepteren 
door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie banner. Als 
je geen toestemming geeft, zullen je apparaten niet worden gevolgd voor marketing 
gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van 
de websites. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van 
de cookie banner. 
 

Verstrekking aan derden 
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat nodig is voor de 

levering van bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij bijvoorbeeld 

gebruik van derde partijen voor het aanleveren van ingehuurde materialen bij een catering op 

locatie. 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit 
wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van 
fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te 
geven. 
 
Bewaartermijn  

Wij bewaren persoonsgegevens alleen gedurende de periode die noodzakelijk is voor de 
doeleinden zoals hierboven omschreven of wanneer dit gerechtvaardigd is door de wet.  
 
Gegevensbeveiliging 
Wij maken gebruik van zorgvuldige, passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en 
ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen 
de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens 
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 
 
De Mol is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere websites. 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze 
website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor 
andere doeleinden dan waar jij ze voor hebt afgegeven. 
Het is  aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze 
wijzigingen op de hoogte bent. 
 
Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens 
Als je je gegevens wilt wijzigen of inzien dan kan je schriftelijk contact met ons opnemen. 
E-mail via info@demol.org of per post: Heinoseweg 32, 8026 PD Zwolle  
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw 
persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je 
op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de 
privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  


