
 

Privacy Verklaring 

 

Theater-Restaurant De Koepoort respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de 

persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt 

behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die 

indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering 

gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens 

persoonsgegevens Theater-Restaurant De Koepoort verwerkt. 

 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie 

 

Theater-Restaurant De Koepoort verwerkt persoonsgegevens ( naam, adres, woonplaats, 

telefoonnummer, mailadres) om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren 

en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze 

dienstverlening schakelt Theater-Restaurant De Koepoort veelal een derde partij in. U als betrokkene 

maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u 

zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen 

van Theater-Restaurant De Koepoort. 

 

Doel verwerking persoonsgegevens  

 

Theater-Restaurant De Koepoort verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de 

hierna te noemen doeleinden:  

1. Uitvoeren van overeenkomsten: 

De verwerking van persoonsgegeven voor: 

- het ontvangen van gasten in ons restaurant; 

2. Toestemming: 

Voor het sturen van onze nieuwsbrief/informatie aan geïnteresseerden, geldt de grondslag 

“toestemming”. Ontvangers van de nieuwsbrief/informatie kunnen hun toestemming 

desgewenst op elk moment intrekken. 

3. Gerechtvaardigd belang: 

Theater-Restaurant De Koepoort heeft een gerechtvaardigd belang voor het uitvoeren van 

cameratoezicht. Dit belang is het beveiligen van eigendommen en het beschermen van gasten 

en medewerkers. 

 

Delen van gegevens: 

 

Theater-Restaurant De Koepoort deelt in principe uw gegevens niet met anderen. Dat doen wij alleen 

als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting 

hebben. 

In dat geval delen wij de gegevens met: 

 

1. Wij werken samen met dienstverleners die o.a. onze website en systemen bouwen/beheren. 

Met hen maken wij goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. 

2. De belastingdienst: 

In het geval van fiscale verzoeken kunnen eer gegevens worden gedeeld met de 

belastingdienst. 

 

 

 



Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

 

Theater-Restaurant De Koepoort verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of 

die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:  

(naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, mailadres) 

 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Theater-Restaurant De Koepoort omdat deze door u als 

betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door 

derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend 

zijn geworden.  

 

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens 

 
Theater-Restaurant De Koepoort verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op 

basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:  

- wettelijke verplichting 

- uitvoering van een overeenkomst 

- verkregen toestemming van betrokkene(n) 

- gerechtvaardigd belang 

- camerabewaking 

 

 

Websites van derden  

 

Onze websites bevatten links naar andere websites. Theater-Restaurant De Koepoort is niet 

verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens.     

  

 

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens: 

 

Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen,   

Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,  

Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Theater-Restaurant De 

Koepoort,  

Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u 

genoemde organisatie te sturen.   

  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar 

info@restaurantdekoepoort.nl. Afhankelijk van het type verzoek, kunnen wij u vragen om u te 

legitimeren. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.   

 

 

Vragen & Contact   
 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement 

kunt u contact opnemen met: 

 

Theater-Restaurant De Koepoort 

Molenwater 99 

4331 SG Middelburg 

06-55084129 


