
 

 
PRIVACYVERKLARING 
‘t Zwientje Brummen 

 

Inleiding 

‘t Zwientje is een BBQ Restaurant in de gemeente Brummen.  

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Reserveer een tafel 

De enige plek waar wij op onze website gegevens van u vragen, is op formulier “Reserveer een Tafel”. 
Het invoeren van de gegevens gebeurt via een versleutelde verbinding. De gegevens worden niet op 
de website opgeslagen, maar uitsluitend via email door de website naar ‘t Zwientje gestuurd. Het 
betreft de volgende gegevens: 

● naam 
● email 
● telefoon 
● IP adres 

Reserveer Online 

Wanneer u gebruikt maakt van de mogelijkheid om een maaltijd thuis te laten bezorgen (via de knop 
“Online Bezorgservice” op onze website), gebeurt dit via de website van Thuisbezorgd. Daarop zijn de 
algemene voorwaarden en het privacyreglement van Thuisbezorgd van toepassing. U vindt links 
hiernaar onderaan de desbetreffende pagina. ‘t Zwientje heeft hier geen invloed op. Wij ontvangen 
alleen de benodigde gegevens voor de bezorging van Thuisbezorgd. 

Waarom ‘t Zwientje deze gegevens nodig heeft  

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de reservering van een tafel in ons restaurant, of voor 
de bezorging van een maaltijd. 

Delen met anderen  

Er worden dan ook nooit gegevens gedeeld met derden. 

Hoe lang ‘t Zwientje gegevens bewaart 

Na uw bezoek aan ons restaurant (als u een tafel reserveert) en na de bezorging van uw maaltijd (als 
u gebruik maakt van de online bezorgservice) worden uw gegevens gewist. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Uw gegevens worden door ‘t Zwientje maar heel kort bewaard, maar U heeft het recht om uw 
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt voor een verzoek tot 
inzage, correctie of verwijdering contact met ons opnemen. 

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als u meent dat ‘t Zwientje niet zorgvuldig met uw 
gegevens omgaat. Op de voorpagina van de website van de AP 
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) is daarvoor een knop te vinden. 
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Beveiliging  

Er wordt  te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau gehandhaafd, 
dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, 
openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. 

Cookies 

Onze website plaatst uitsluitend een functioneel “session cookie”, dat wordt gewist zodra u onze site 
weer verlaat. U hoeft voor dit soort cookies geen aparte toestemming te geven. 

Contact 
BBQ Restaurant ‘t Zwientje 
Zutphensestraat 89 
6971 EJ Brummen 
tel 0620-955 530 
mail: zwientje@zwientje.nl 
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