Algemene voorwaarden
Welkom bij Horeca Highschool!
Horeca Highschool is een web-gebaseerd dienst/product, eigendom van en
ondersteund door “Gast is Koning B.V.”, een bedrijf gesitueerd in Van de
Kasteelestraat 56, 2691 ZP, ‘s-Gravenzande, Nederland.
De huidige Algemene Voorwaarden reguleren het gebruik van alle producten en
diensten van Gast is Koning B.V., inclusief “HorecaHighschool.nl” en de inhoud ervan.
Het houdt verschillende documenten in zoals Servicevoorwaarden (SV), Privacybeleid
en Gegevensverwerkingsovereenkomst.
Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van
materialen of inhoud, geleverd als onderdeel van de website van Horeca Highschool,
blijft te allen tijde, onvoorwaardelijk bij ons of onze licentiegevers. U bent niet
gemachtigd om dit materiaal of deze inhoud te gebruiken zonder toestemming door
ons of onze licentiegevers. Bovendien bent u enkel gemachtigd dergelijk materiaal te
gebruiken op de manier beschreven in de Algemene Voorwaarden. U zal niet
kopiëren, reproduceren, distribueren, commercieel exploiteren, noch op enige andere
vorm baten of winst maken van dergelijke materialen, noch zal u helpen/faciliteren
van derden aan de acties zoals die hierboven vermeld.
Bovendien, als u zich bewust bent van dergelijke verspreiding of commerciële
exploitatie, gaat u ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te brengen. Mochten
materialen in kwestie zonder expliciete toestemming van de wettige eigenaar gedeeld
worden met derden, zal dit consequenties hebben in de vorm van een geldboete en
uitsluiting van Horeca Highschool. Deze geldboete bedraagt minimaal zegge
tienduizend euro.
DOOR HET GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE VAN HORECA HIGHSCHOOL (INCLUSIEF DE
INHOUD) EN/OF PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN, GAAT U AKKOORD MET DE
ALGEMENE VOORWAARDEN DIE VOLGEN, MET BELEIDSMAATREGELEN DIE KUNNEN
WORDEN TOEGEVOEGD, EN DE EVENTUELE HERZIENINGEN OF WIJZIGINGEN AAN
WELKE DEZE KUNNEN ONDERWORPEN WORDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET
DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, OF U WILT NIET BEGRENSD WORDEN DOOR DEZE,
GEBRUIK DAN DE WEBSITE VAN HORECA HIGHSCHOOL, DE PRODUCTEN OF DIENSTEN
NIET.

Servicevoorwaarden
De website van Horeca Highschool, de inhoud, producten en diensten zijn beschikbaar
voor alle personen die meerderjarig zijn en wettelijk in staat zijn om contracten aan te
gaan (bindende afspraken). Het bewijs van naleving van deze criteria kan worden

opgevraagd bij de toegang tot alle (of sommige) diensten en/of producten, in de vorm
van identificatie of contactgegevens.
Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gebracht tussen ons en gebruikers. Geen
ander persoon is toegestaan hier voordeel uit te halen.
Als een rechter of toezichthouder besluit dat een bepaling van deze
Gebruiksvoorwaarden ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is, wordt deze
bepaling(en) losgemaakt en verwijderd uit deze Servicevoorwaarden de resterende
voorwaarden blijven volledig van kracht.
Als de SV in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden vermeld op uw registratie bij
Horeca Highschool (indien van toepassing) krijgen de SV voorrang, tenzij anders
vermeld op aanvullende documentatie geleverd door de ondersteuning van Horeca
Highschool.
1. Definities

Waar vermeld staat in de Algemene Voorwaarden "u", "uzelf" en "gebruiker" verwijst
naar u, de gebruiker van de website van Horeca Highschool, de inhoud en de
producten en diensten ervan, en "uw", zal bijgevolg ook zo geïnterpreteerd worden.
Verder, "wij", "ons" en "Horeca Highschool" verwijst naar Gast is Koning B.V. en "onze"
zal bijgevolg ook zo geïnterpreteerd worden. “Gebruikersinformatie" verwijst naar de
persoonlijke details die verzameld kunnen worden door ons op Horeca Highschool
en/of tijdens de registratie en/of tijdens de verwerving van Gast is Koning’s producten
of diensten. "Onze website" verwijst naar de website "HorecaHighschool.nl" en
“Gastiskoning.nl” en alle geassocieerde webpagina's. "Derden" verwijst naar elke
persoon/entiteit/bedrijf dat niet geassocieerd is met Gast is Koning B.V.
2. De dienst

Horeca Highschool’s instrument voor het online trainen van de medewerkers is
contractueel vastgelegd voor elke en alle gebruikers. De dienst heeft een vaste prijs,
volgends de karakteristieken van het nodige werd en de tijd die eraan besteed wordt
om het te vervolledigen. Deze prijzen kunnen onderworpen worden aan aanpassingen
om rekening te houden met veranderingen in de markt of kunnen tijdelijk gewisseld
worden door speciale/promotionele prijzen. De waarden zijn ingesteld in euro’s.
Voor verdere informatie over hoe Horeca Highschool aan te kopen, kunt u Gast is
Koning B.V. contacteren op https://www.gastiskoning.nl/contact/.
3. Contract

Een bindend contract wordt geïnitieerd tussen u en Gast is Koning B.V., op het
moment dat u een dienst besteld en dit contractueel is vastgelegd. Het contract is
geldig voor een jaar, hierna volgt een automatische verlening met een opzegtermijn
van 2 maanden.

4. Betalingen/vergoedingen en terugbetalingen

De termijnen voor de betaling van Horeca Highschool worden maandelijks
geïncasseerd. De facturen worden digitaal verstuurd.
Opmerking: u bent verantwoordelijk voor het correct invullen van de informatie op het
contract. Gelieve zeker te zijn dat alle velden correct zijn ingevuld en dat alle gegeven
informatie accuraat is. Gast is Koning B.V. is niet verantwoordelijk voor onvoltooide
betalingen wegens onvolledige gebruikersinformatie.
De termijnen worden geïncasseerd vanaf de afgesproken datum waarop het contract
start, dit is contractueel vastgelegd.
Opmerking: Gast is Koning B.V. behoudt zich het recht voor om een eventuele
annuleringsreden die u opgeeft te herzien, te beslissen over de aanvaarding of
weigering van uw verzoek.
5. Inhoud

U zal geen materialen posten of verspreiden op uw account van Horeca Highschool die
op één of andere manier inbreuk maken op welke wijze ook, op onze rechten of de
rechten van anderen (met inbegrip van, maar niet alleen beperkt tot intellectuele
eigendomsrechten, confidentiële rechten en recht op privacy) zijn absoluut verboden,
alsook activiteiten die kunnen leiden tot leed en overlast op ons of anderen. Overigens
mag u geen meningen uiten die vulgair, grof, seksistisch, racistisch of beledigend zijn.
Wij moedigen gebruikers aan met anderen om te gaan op een respectvolle en
beleefde manier.
U zal geen materialen, zoals beelden en teksten, behorende tot Horeca Highschool
delen met derden, zonder de expliciete toestemming van de wettige eigenaar van de
materialen in kwestie.
U zal zich niet inlaten met bepaald gedrag of handelingen die de operationaliteit of
veiligheid van de website van Horeca Highschool kunnen beïnvloeden. Noch zal u
onredelijke overlast of verstoring van onze medewerkers veroorzaken.
Je zal je niet voordoen als een ander persoon/entiteit of uw connectie met een ander
persoon/entiteit verkeerd voorstellen.
U zult uw accountgegevens niet promoten en delen door het versturen van SPAM,
oftewel e-mails verzonden naar accounts zonder voorafgaande, expliciete
toestemming van de wettige eigenaar.
U zult geen software-robot gebruiken (of andere software die niet van Horeca
Highschool is) om nieuwe accounts en/of websites zoals Horeca Highschool te maken,
noch om te bewerken, noch om toegang te krijgen tot accounts van Horeca
Highschool.

U zult geen probleem omzeilingen gebruiken van welke aard dan ook om beperkingen
van pakketten of beperkingen van diensten of functies van Gast is Koning B.V. te
overwinnen.
6. Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van
materialen of inhoud, geleverd als onderdeel van de website van Horeca Highschool,
blijft te allen tijde, onvoorwaardelijk bij ons of onze licentiegevers. U bent niet
gemachtigd om dit materiaal of deze inhoud te gebruiken zonder toestemming door
ons of onze licentiegevers. Bovendien bent u enkel gemachtigd dergelijk materiaal te
gebruiken op de manier beschreven in de Algemene Voorwaarden. U zal niet kopiëren,
reproduceren, distribueren, commercieel exploiteren, noch op enige andere vorm
baten of winst maken van dergelijke materialen, noch zal u helpen/faciliteren van
derden aan de acties zoals die hierboven vermeld.
Bovendien, als u zich bewust bent van dergelijke verspreiding of commerciële
exploitatie, gaat u ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te brengen. Mochten
materialen in kwestie zonder expliciete toestemming van de wettige eigenaar gedeeld
worden met derden, zal dit consequenties hebben in de vorm van een geldboete en
uitsluiting van Horeca Highschool. Deze geldboete bedraagt minimaal zegge
tienduizend euro.
7. Privacy

Alle verzamelde gebruikersinformatie wordt verwerkt op de manier en met de
beperkingen die worden vermeld in ons Privacybeleid.
8. Schending van onze voorwaarden

Het niet naleven van de voorwaarden en/of deelname aan activiteiten die indruisen
tegen of anderszins gedoogd zijn door deze gebruiksvoorwaarden maken u
aansprakelijk voor disciplinaire maatregelen en juridische vervolging. De beslissing om
disciplinaire maatregelen te kunnen nemen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot
onderbreking van alle diensten) valt onder de bevoegdheid van Gast is Koning B.V.
Gelieve overtredingen op de huidige Algemene Voorwaarden, servicevoorwaarden of
uw lokale wetten te melden. Om ons op de hoogte te houden van deze activiteiten,
klik hier.
9. Stopzetting/terminatie van de diensten

Wij behouden ons het recht voor om onze diensten aan u met onmiddellijke ingang te
beëindigen of op te schorten voor onbepaalde tijd, als u onze voorwaarden schendt of
als wij gegronde redenen hebben om te geloven dat u onze voorwaarden schendt.
Ook zullen wij onze diensten aan u beëindigen, naar eigen inzicht, indien u deelneemt
aan een gedrag dat wij onaanvaardbaar beschouwen.

10. Aansprakelijkheid

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN GEBRUIKERS OF DERDEN OF
HARDWARE DAT VEROORZAAKT IS DIRECT, INDIRECT NOCH PER ONGELUK ALS
GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN EN/OF
PRODUCTEN. INCLUSIEF HET DOWNLOADEN VAN MATERIAAL DOOR ONZE DIENSTEN.
WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN GEBRUIKERS OF DERDEN ALS
EEN GEVOLG VAN HET ONVERMOGEN VAN HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN EN/OF
ONZE WEBSITE EN/OF ONZE PRODUCTEN, NOCH DIRECT, INDIRECT, PER ONGELUK,
NOCH IN VERBAND MET DEZE GEBEURTENIS. VANDAAR DAT HET GEBRUIK VAN DE
DIENSTEN OP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO IS. U BENT ZELF
VERANTWOORDELIJK VOOR ELKE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ANDERE
APPARATUUR OF VERLIES VAN GEGEVENS DAT RESULTEERT UIT HET DOWNLOADEN
VAN DERGELIJKE MATERIALEN.
U BEGRIJPT, EN GAAT AKKOORD, DAT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN HORECA
HIGHSCHOOL, ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN UW VERANTWOORDELIJKHEID IS EN
DAT HORECA HIGHSCHOOL’S WEBSITE, DIENSTEN EN PRODUCTEN AANGEBODEN
WORDEN "ZOALS ZE ZIJN" EN "ZOALS BESCHIKBAAR".
Gast is Koning B.V., Horeca Highschool en zijn licentiegevers vertegenwoordigen niet,
noch garanderen u dat:
(a) Uw gebruik van de diensten en producten zullen voldoen aan uw wensen;
(b) Uw gebruik van de diensten en producten ononderbroken, tijdig, veilig of vrij
van fouten en virussen zullen zijn;
(c) Alle informatie die u verkrijgt als gevolg van uw gebruik van de diensten en
producten volledig correct of betrouwbaar zullen zijn;
(d) Gebreken in de werking of functionaliteit van de software aan u verstrekt als
onderdeel van de diensten zullen worden gecorrigeerd.
Geen advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van Horeca
Highschool, via of uit onze dienstverlening zal enige garantie creëren die niet
uitdrukkelijk zijn vermeld in de voorwaarden.
Horeca Highschool ontkent uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard
dan ook, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de
impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een
bepaald doel en niet-inbreuk.
11. Beperking van de aansprakelijkheid

Inachtneming van de voorzieningen in de aansprakelijkheid hierboven, GAAT U ER
UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT GAST IS KONING B.V., HORECA HIGHSCHOOL EN
LICENTIEGEVERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DE VOORWAARDEN.

Enige directe, indirecte, incidentele, speciale daaruit voortvloeiende of morele schade
die kan ontstaan door u, ongeacht de oorzaak en onder elke theorie van
aansprakelijkheid. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verlies van winst (direct
of indirect), verlies van welwillendheid of zakelijke reputatie, verlies van gegevens,
kosten van aanschaf van vervangende goederen of diensten, of andere immateriële
verliezen.
Enig verlies of schade die kan ontstaan door u, met inbegrip van maar niet beperkt tot,
verlies of schade als gevolg van:
(a) Elke wijziging die Horeca Highschool kan maken aan de diensten of voor
permanente of tijdelijke stopzetting van de levering van de diensten (of andere
functies binnen de diensten);
(b) Verwijderen van, beschadigen van of het niet op te slaan van elke inhoud en
andere communicatiegegevens bewaard of verzonden door of via uw gebruik
van de diensten;
(c) Het gebrek aan het voorzien van Horeca Highschool van uw accurate
accountinformatie;
(d) Het gebrek aan het veilig bewaren van uw wachtwoord of accountgegevens.
De beperkingen van de aansprakelijkheid van Horeca Highschool aan u hierboven is
van toepassing ongeacht Horeca Highschool op de hoogte is of had moeten zijn van de
mogelijkheid van dergelijke verliezen. Ook zullen beperkingen die wettig zijn in uw
rechtsgebied op u van toepassing zijn.
Wij zijn niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor:
(a) De nauwkeurigheid, timing en betrouwbaarheid van de informatie/verklaring
over Horeca Highschool;
(b) De kwaliteit, nauwkeurigheid noch geschiktheid van Horeca Highschool,
behalve wat wettelijk verplicht is. Echter, we leveren alle redelijke inspanningen
om onze diensten te verlenen op de meest professionele manier;
12. Voortdurende verbetering in werkwijze

De kwaliteit van onze diensten en producten is de belangrijkste focus van Horeca
Highschool, vandaar dat ons systeem is onderwerp van een Continuous Improvement
Process (CIP) zowel op de technologische als ontwerp aspecten van het product.
13. Feedback

Als onderdeel van ons streven naar uitmuntendheid, Gast is Koning B.V. verwelkomt
uw opmerkingen en suggesties over bepaalde of alle van de voorwaarden en vermelde
regels op de huidige Algemene Voorwaarden. Om bij te dragen met uw
commentaar/suggestie, neem contact op met ons of stuur een e-mail naar:
info@gastiskoning.nl.

14. Wijzigingen en updates aan de Servicevoorwaarden

Gast is Koning B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment de
Servicevoorwaarden naar eigen inzicht bij te werken om rekening te houden met
juridische, branche gerelateerde of andere wijzigingen in de status-quo. De meest
recente bijgewerkte versie van deze overeenkomst is beschikbaar op de
"Horecahighschool.nl" website. Als een update uw rechten aanzienlijk wijzigt, zullen
wij u binnen een redelijke termijn, voordat de update van kracht wordt, op de hoogte
stellen. U kunt wijzigingen in deze Voorwaarden weigeren door te stoppen met het
gebruik van de website van Horeca Highschool, haar producten en diensten. We raden
alle gebruikers sterk aan om deze overeenkomst volledig te lezen en het regelmatig te
herzien. De documenten zijn van kracht vanaf de datum van hun laatste update.
Laatst gewijzigd op 16 januari, 2020.

Privacybeleid
Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke van uw
persoonsgegevens.:
Horeca Highschool, gebaseerd in Van de Kasteelestraat 56, 2691 ZP, ‘s-Gravenzande,
Nederland, contact e-mail: info@horecahighschool.nl.
(gezamenlijk ook wel “Gast is Koning B.V.” of “wij” genoemd),

1. Gast is Koning als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens
Gast is Koning B.V. fungeert als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens
met betrekking tot de Persoonlijke Informatie van Gebruikers en personen die de
Horeca Highschool-website bezoeken.
Waarom verwerken wij persoonsgegevens? Om te voldoen aan het contract of om aan
wettelijke verplichtingen te voldoen, verzamelt Horeca Highschool persoonsgegevens
die zijn verkregen van de Gebruiker bij het invullen van de contact- en
registratieformulieren op onze site.
Horeca Highschool verwerkt verder ook de gegevens die het ontvangt van de
Gebruiker en andere individuen die Horeca Highschool gebruiken of onze website
bezoeken:
•

Logbestanden (IP-adres of andere indentificatoren)
Hoe lang verwerken we persoonsgegevens? De persoonsgegevens van de gebruiker
worden verwerkt voor de duur van de contractuele relatie en vervolgens gedurende
de periode die nodig is om de veiligheid van de diensten en de naleving van de
verplichtingen die voortvloeien uit de speciale wettelijke voorschriften te waarborgen.

2. Horeca Highschool als verwerker van persoonsgegevens
Horeca Highschool biedt de Gebruiker opslagruimte voor het opslaan van gegevens op
de servers van Gast is Koning B.V. De gegevens van de Gebruiker kunnen ook
persoonsgegevens van andere natuurlijke personen (betrokkenen) bevatten. Met
betrekking tot deze persoonsgegevens, fungeert Horeca Highschool als een verwerker
van persoonsgegevens. De Gebruiker treedt op al verwerkingsverantwoordelijke van
de persoonsgegevens. Op grond van artikel 28 van de AVG, sluiten de
verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker (Horeca Highschool) een
Gegevensverwerkingsovereenkomst.
Wat is het doel van de verwerking en hoe gaan we met de gegevens om? Horeca
Highschool interfereert niet met de gegevens van de gebruiker en verandert ze niet,
maakt ze niet bekend, geeft geen toegang tot deze gegevens aan- of geeft ze niet door

aan derde partijen (behalve om ze beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties in
overeenstemming met de wet), behalve de opslag ervan op de servers van Horeca
Highschool, tenzij anders bepaald in het Contract. Het enige doel van het omgaan met
deze persoonsgegevens is hun opslag en deze ter beschikking stellen van de
Gebruiker.

3. Ontvangers en verwerkers van persoonsgegevens
Horeca Highschool stuurt geen persoonsgegevens naar andere
verwerkingsverantwoordelijken.
De verwerkers van persoonsgegevens zijn:
•

•
•

Bedrijven of zakelijke IT-ondernemers die verantwoordelijk zijn voor de implementatie
van IT-beheer en de ontwikkeling van softwareprogramma’s die gebruikt worden door
Horeca Highschool;
Bedrijven die diensten voor e-mailberichten leveren;
Bedrijven die domeinregistratie diensten verlenen;
Persoonsgegevens kunnen onder bepaalde voorwaarden beschikbaar gesteld worden
aan overheidsinstanties.

4. Rechten van de betrokkenen
Als een betrokkene hebt u recht op: a) het recht op toegang; b) het recht op
rectificatie; c) het recht om te wissen; d) het recht op beperking van verwerking; e) het
recht om bezwaar te maken tegen de verwerking; f) het recht op dataportabiliteit; g)
het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit; h) het recht
op informatie betreffende de rectificatie of wissing van persoonsgegevens of
beperkingen op de verwerking; i) het recht om geïnformeerd te worden in geval van
schending van de beveiliging van persoonsgegevens; j) het recht om de toestemming
voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.
Uw rechten als betrokkenen worden gedetailleerd beschreven in de EU-verordening
2016/679 (AVG).
U kunt uw toestemming te allen tijde schriftelijk intrekken en de andere rechten van
de Betrokkene inwisselen, door uw verzoek te sturen naar het e-mailadres
info@horecahighschool.nl.
Laatst gewijzigd op 16 januari, 2020.

Gegevensverwerkingsovereenkomst
Tussen Horeca Highschool als een verwerker en de Gebruiker als een
verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met artikel 28 uit de AVG.
Het onderwerp van verwerking: Wij zullen de gegevens, die u op de accounts bewaart,
verwerken. Dit kunnen de persoonsgegevens zijn van mensen die de accounts die u via
Horeca Highschool hebt verkregen, bezoeken, volgens de regels in dit Contract.
Verwerkingstijd: Horeca Highschool verwerkt persoonsgegevens voor de duur van het
contract totdat de Gebruiker zijn account annuleert en vervolgens gedurende de tijd
die nodig is om de veiligheid van de diensten en de naleving van de verplichtingen die
voortvloeien uit speciale wettelijke voorschriften te waarborgen. Vervolgens worden
alle opgeslagen gebruikersgegevens verwijderd.
Aard en doel van de verwerking: Het doel van de verwerking is om aan de
verplichtingen van het Contract te voldoen.
Type en categorie van verwerkte persoonsgegevens: Wij verwerken persoonsgegevens
die u op onze servers bewaart.
Onze verantwoordelijkheden als verwerker van persoonsgegevens: We verbinden ons
ertoe om:
a) Persoonsgegevens te verwerken op basis van de gedocumenteerde instructies
van de Gebruiker;
b) Ervoor te zorgen dat ons geautoriseerde personeel dat in contact staat met
persoonsgegevens toegewijd is aan de vertrouwelijkheid ervan;
c) Passende technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen om
te zorgen voor een beveiligingsniveau dat is afgestemd op het betrokken risico.
Bij het beoordelen van een passend beveiligingsniveau houden we in het
bijzonder rekening met de risico’s die verbonden zijn aan de verwerking,
accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde
openbaarmaking van of toegang tot overgedragen, opgeslagen of anderszins
verwerkte persoonsgegevens. De technische gegevensbeveiliging wordt
beschreven in het Privacybeleid;
d) Rekening te houden met de aard van de verwerking en om de Gebruiker bij te
staan door middel van passende technische en organisatorische maatregelen
bij het voldoen aan de verplichting van de Gebruiker om te reageren op
verzoeken om de rechten van de betrokkenen uit te oefenen zoals uiteengezet
in Hoofdstuk III van de AVG (Rechten van de betrokkene);

e) De Gebruiker te helpen bij het naleven van de verplichtingen op grond van de
artikelen 32 tot en met 36 van de AVG (Privacy van Persoonsgegevens),
rekening houdend met de aard van de verwerking van de informatie die
beschikbaar is voor Horeca Highschool;
f) De Gebruiker elke inbreuk in de persoonsgegevens, zonder onnodige vertraging
te melden;
g) De Gebruiker alle informatie die nodig is om aan te tonen dat aan de
bovenstaande verplichtingen is voldaan te geven en om de Gebruiker toe te
laten om de naleving van de bovenstaande verplichtingen na te gaan. Alle
informatie over de verwerking van persoonsgegevens wordt vermeld in het
Privacybeleid.
Andere verwerkers: De Gebruiker gaat ermee akkoord dat Horeca Highschool andere
verwerkers zal betrekken bij de verwerking van persoonsgegevens die u op onze
servers bewaart. De lijst met verwerkers staat vermeld in het Privacybeleid.
Laatst gewijzigd op 16 januari, 2020.

