
Bedrijfsinformatie: 

- Bedrijfsnaam: Unlock Scheveningen 

- Adres: Schokkersweg 44a – 2583BJ – Den Haag 

- Telefoonnummer: 070 200 2464 

- KVK Nummer: 67347053 

- Nederlands Belanstingnummer:  

- EU Belastingnummer: 

- Bank:  

- Webpagina’s:  

 

 

Persoonsgegevens: 

Als de klant een afspraak bevestigd of maakt zetten wij dit in een online afspraken formulier 

(onlineafspraken.nl), Indien de klant na afloop het desbetreffende bedrag pint word dit verwerkt in: 

myPOS B.V.  

Persoonsgegevens worden dus verwerkt in de onderstaande diensten: 

 

1- Unlockafspraken.nl 

2- myPOS B.V. 

 

Unlock Scheveningen heeft verwerkersovereenkomsten met de partijen die de desbetreffende 

persoonsgegevens verwerken.  

Persoonsgegevens worden op de websites van Unlock door telefonisch klantencontact, E-mail en 

persoonlijk op locatie verzamelt. 

 

Ons doel van het verzamelen en onder handen nemen van de persoonsgegevens: 

1- Om het voor de klant mogelijk te maken om diensten namens Unlock Scheveningen te 

reserveren 

2- Om de klant op de hoogte te stellen over de diensten namens Unlock Scheveningen welke de 

klant heeft gereserveerd (e-mail, telefonisch, op de website of persoonlijk op locatie)  

3- De eventuele vragen van de klanten te beantwoorden die zij over Unlock Scheveningen / 

diensten van Unlock Scheveningen/Flitz events hebben.  

4- Registratie bijhouden en de bruikbaarheid die hieraan linkt, zoals het aanmaken en sturen 

van offertes & facturen en klantenregistratie in het online afspraken formulier  

 

 

 

 

 



Welke persoonsgegevens verwerkt Unlock Scheveningen: 

1- Mocht de geïnteresseerde een dienst van Unlock Scheveningen willen reserveren geven zei 

de volgende gegevens beschikbaar: 

- Naam 

- E-mail adres 

- Telefoonnummer 

 

2- Voor een factuur kunnen de geïnteresseerde de volgende gegevens beschikbaar stellen: 

- Naam 

- Bedrijfsnaam 

- Ten naam stelling 

- E-mail adres 

- Telefoonnummer 

- Rekeningnummer 

- Klantnummers 

- Kostenplaats (indien nodig) 

- A.v. gegevens 

- Betaling kenmerk (indien nodig)  

- Bedrijfsnaam 

- Postcode 

- Adres 

- Huisnummer 

- Plaats 

- Land 

- E-mail adres offertes 

- E-mail adres facturen 

- KVK nummer 

- BTW nummer 

 

3- Voor het toesturen van desbetreffende informatie over de diensten namens Unlock 

Scheveningen kunnen geïnteresseerde de onderstaande gegevens beschikbaar stellen: 

- Voor en achternaam 

- E-mail adres 

- Telefoonnummer 

- Bedrijfsnaam 

- Adres  

- Huisnummer 

- Postcode 

- Land 

- Plaats 

- KVK nummer 

- BTW nummer 

- Klantnummer (indien zei die hebben)  

 

 

 



Mocht de websitebezoeker een cadeaukaart op de website van Unlock Scheveningen willen 

aanschaffen vermeld de websitebezoeker de ondergenoemde persoonsgegevens. 

- Aanhef 

- Voornaam  

- Achternaam 

- E-mail adres  (om de koper op de hoogte te stellen van de bestelling en om de cadeaukaart 

te leveren) 

- Telefoonnummer 

- De klant moet akkoord gaan met de privacy statement van Unlock Scheveningen 

 

Geeft Unlock Scheveningen de persoonsgegevens buiten de EU door?: 

Unlock Scheveningen houdt alle informatie omtrent klanten in Europa. Er wordt dus niks vrijgegeven 

buiten de EU.  

Hoelang bewaart Unlock Scheveningen de Gegevens?:  

- Mochten geïnteresseerde gebruik willen maken van de diensten van Unlock Scheveningen 

worden zei opgeslagen in een online afspraken formulier. Hierin zijn wij niet verplicht om de 

desbetreffende gegevens in een bepaalde tijd te vernietigen.  

 

- Unlock Scheveningen slaat klantgegevens op als bestaande klant in het online afspraken 

formulier. Mocht de klant namelijk nogmaals gebruik willen maken van de diensten van 

Unlock Scheveningen hoeven wij de klant niet meer opnieuw op te slaan maar kunnen wij de 

desbetreffende klant selecteren uit de lijst in het online afspraken formulier.  

 

- Unlock Scheveningen is verplicht om alle persoonsgegevens van de betrokkenen op aller 

eerste verzoek direct en volledig te verwijderen, behalve als het bewaren van de 

persoonsgegevens van het desbetreffende persoon wettelijk verplicht is. Mocht dit het geval 

zijn zal Unlock Scheveningen het desbetreffende persoon direct op de hoogte daarvan 

stellen.   

Wat zijn de rechten van de klant?: 

U heeft het recht op elk gewenst moment uw gegevens zoals deze door Unlock Scheveningen 

worden bewaard, in te zien. Als (een deel van) deze gegevens onjuist zijn, kunt u Unlock 

Scheveningen verzoeken die gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Stuur uw 

verzoek aan info@Unlockscheveningen.nl of per gewone post aan Unlock Scheveningen, 

Schokkerweg 44, 2583 BJ Den Haag. Als u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief, kunt u een e-

mailbericht sturen naar info@unlockscheveningen.nl. Unlock Scheveningen zal zo snel mogelijk, maar 

binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

 

 

 

 

mailto:info@unlockscheveningen.nl


Waar kan de klant een klacht indienen?: 

Mocht er spraken zijn van een klacht bij de consument kan de consument een klacht indienen via E-

mail. De consument kan een E-mail sturen naar:  info@unlockscheveningen.nl. Unlock Scheveningen 

zal zo snel mogelijk op uw klacht reageren.  

       

Delen met anderen  

Flitz-events verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoeren 

van de overeenkomst met u, of te voldoen aan een wettelijke verplichting. In kaart brengen 

websitebezoek Op de website van Flitz-events worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, 

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser 

meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 

Flitz-events gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens 

worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.  

Google Analytics  

Unlock Scheveningen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de 

websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Flitz-events bij Google 

zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw 

computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 

Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van 

Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website 

gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Flitz-events te kunnen verstrekken en om haar 

adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan 

deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor 

zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Flitz-events heeft hier geen invloed op. 

Flitz-events heeft Google geen toestemming gegeven om via Flitz-events verkregen Analytics-

informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 
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