
Privacy statement Open Haven Zeewolde 

Open Haven is onderdeel van het samenwerkingsverband van de Protestantse 

Gemeente Zeewolde (PGZ), de Rooms Katholieke Kerk (RK) en de Vrijzinnige 

Gemeente Flevoland (VGF). 

Open Haven voert het beheer van het gebouw, met de daaruit voortkomende 

verhuur van zalen en horecadienstverlening.  

Door de aard van onze dienstverlening vraagt Open Haven bepaalde gegevens van u. 

Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening persoonlijk, 

eenvoudig en betrouwbaar is. Daartoe hebben wij binnen onze beheerorganisatie 

een afdeling die ter wille van uw wensen i.v.m. zaalhuur en aanverwante 

dienstverlening uw gegevens beheert.  

Onze belofte: 

• Open Haven is zorgvuldig met uw gegevens. U kunt erop rekenen dat uw 

gegevens bij Open Haven veilig zijn en dat wij ons houden aan de wet. 

• Uw gegevens worden niet met derden gedeeld. 

• Wij bieden u de mogelijkheid om uw gegevens en privacy-keuzes in te zien 

en aan te passen. 

• U bepaalt zelf, en uw keuze wordt gerespecteerd 

In dit privacy statement hebben wij voor u op een rij gezet hoe we omgaan met uw 

persoonsgegevens. U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke 

invloed u daar zelf op hebt.  

1. De verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw gegevens ligt bij 

ons bedrijfsbureau, te bereiken via info@openhaven.nl en telefonisch, 

of via de website. 

 

2. De gegevens die wij verzamelen hebben twee rechtsgronden: 

-Noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst – zoals bijvoorbeeld voor 

de invulling van de dienstverlening en veiligheid. Gegevens worden maximaal 

een jaar na beëindiging van de overeenkomst verwijderd. 

-Uitvoering van een wettelijke verplichting – zoals bijvoorbeeld het bewaren 

van facturen (7 jaar) voor de belastingdienst. 

 

3. Open Haven beschikt over een eigen website, alleen op het onderdeel 

reserveringen worden gegevens gevraagd, zoals onder 2 beschreven. 

Er wordt verder niets geregistreerd. 

 

mailto:info@openhaven.nl


4. U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat betekent, dat u 

kunt opvragen welke persoonsgegevens we van u hebben en 

waarvoor we die gegevens gebruiken. 

 

5. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze 

niet kloppen.  Zie bij contact. U krijgt dan binnen een maand van ons 

antwoord. 

 

Contact: 

Open Haven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 

hanteert passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 

beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of dat u kennis wilt 

nemen van wat wij bewaren en hoe dit is vastgelegd, of wijzigingen wilt 

aanbrengen, neem dan contact op met: 

 

info@openhaven.nl 

 

Klachten: 
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de 

Autoriteit Persoonsgegevens (de AP). Dat kan via de website van de AP. 
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