AVG WETGEVING VANAF 25-5-2018
KLANTEN
Met de aanpassing in de Wet op Privacy, is het onze verantwoordelijkheid om duidelijke en begrijpelijke
privacy voorwaarden aan u te verstrekken. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u
ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en dat uw persoonsgegevens verwerkt en bewaard
worden voor een legitieme termijn, in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.
Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te
verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met
betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. Wij
verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden en stellen deze slechts aan derden beschikbaar die
betrokken zijn bij de reserverings- en verblijfs- processen, met betrekking tot deze processen.
Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics gebruikt cookies en maakt een
analyse van het gebruik van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser
verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies
worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop
dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten.
U heeft als gast het recht om na het voldoen van uw volledige betaling verwijderd te worden uit de
systemen. Dit kunt u aan ons laten weten door een e-mail te sturen naar finance@fhs-team.com.
Uitgezonderd zijn door de van rechts- en overheidswege verplichte gegevens, bijvoorbeeld ten aanzien
van de belasting. Onderaan treft u een overzicht van de door ons gehanteerde systemen.

WERKNEMERS EN SOLLICITANTEN
Met de aanpassing in de Wet op Privacy, is het onze verantwoordelijkheid om duidelijke en begrijpelijke
privacy voorwaarden aan u te verstrekken. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u
ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en dat uw persoonsgegevens verwerkt en bewaard
worden voor een legitieme termijn, in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke, het hotel.
Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te
verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met
betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. Wij
verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden en stellen deze slechts aan derden beschikbaar die
betrokken zijn onze hieraan gerelateerde bedrijfsprocessen, ten behoeve van deze processen.
Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics gebruikt cookies en maakt een
analyse van het gebruik van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser
verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies
worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop
dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten.

U heeft als voormalig medewerker en sollicitant het recht om na het afronden van uw dienstverband
dan wel sollicitatie traject verwijderd te worden uit de systemen. Dit kunt u aan ons laten weten door
een e-mail te sturen naar finance@fhs-team.com. Uitgezonderd zijn door de van rechts- en
overheidswege verplichte gegevens, bijvoorbeeld ten aanzien van de belasting. Onderaan treft u een
overzicht van de door ons gehanteerde systemen.

LEVERANCIERS EN OVERIGE RELATIES
Met de aanpassing in de Wet op Privacy, is het onze verantwoordelijkheid om duidelijke en begrijpelijke
privacy voorwaarden aan u te verstrekken. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u
ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en dat uw persoonsgegevens verwerkt en bewaard
worden voor een legitieme termijn, in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke, het hotel.
Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te
verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met
betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. Wij
verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden en stellen deze slechts aan derden beschikbaar die
betrokken zijn bij onze hieraan gerelateerde bedrijfsprocessen, ten behoeve van deze processen.
Onze website maakt gebruik van Google Analytics. Google Analytics gebruikt cookies en maakt een
analyse van het gebruik van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser
verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt. U kunt voorkomen dat cookies
worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop
dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten.
Wanneer de samenwerking wederzijds is beëindigd heeft u het recht om na het afronden van de
samenwerking verwijderd te worden uit de systemen. Dit kunt u aan ons laten weten door een e-mail
te sturen naar finance@fhs-team.com. Uitgezonderd zijn door de van rechts- en overheidswege
verplichte gegevens, bijvoorbeeld ten aanzien van de belasting. Hieronder treft u een overzicht van de
door ons gehanteerde systemen.
Stadsvilla Mozaic, Stadsvilla Mout en Hotel Casa Julia en gelieerde bedrijven zullen uiterste
zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van de omgang met uw gegevens.
Lijst met toegepaste systemen & partijen:
- Acronis (BackUp)
- American Express (Verwerken Betalingen)
- Basecone (Financieel)
- CBBS (Loondministratie)
- CCV (Verwerking betalingen)
- De diverse Online Travel Agents waar de gast een boeking plaatst. (bijv: Booking.com,
Hotels.nl, Expedia etc.)
- Easypayments (Verwerken Betalingen)
- Frankly View (Gasttevredenheid)
- Google (oa. Chrome, Ad Words, Analytics)
- Lodgegate (Reserverings beheer)
- Microsoft Office
- Mochadocs (Contractbeheer)

-

Mollie (Verwerken Betalingen)
NortonSecurity (FireWall)
RecOnline (Portal naar de Global Distribution Channels, zoals Amadeus)
RushFiles (Systeembeheer)
Stardekk (Cubilis , Logis Manager : Resp Channel Management en Boekingstool)
Twinfield (Financieel)
VisionPlanner (Financieel)
Worldpayments (Verwerken Betalingen)

Den Haag 2018
BV Copes Holding
BV Copes Mooi
BV Copes Hip
BV Copes Snel
BV Luxehotelsensuites
BV Expl Casa Julia
BV OG Casa Julia
BV Expl Villa Schiedam
BV OG Villa Schiedam
..en gelieerde BVs
BV Hotelsensuites Holding

GDRP LEGISLATION FROM 25 MAY 2018
CUSTOMERS
With the introduction in the General Data Protection Regulation (GDPR), it is our responsibility to
provide clear and understandable privacy conditions to you. We ensure that the personal information
you give us is treated confidentially and that your personal data is processed and stored for a legitimate
period, on behalf of the processing responsibility, the hotel.
Cookies enable us to gather information about the use of our services and to improve and adapt these
to the wishes of our visitors. Our cookies provide information concerning personal identification. in your
browser you can adjust that you do not want to receive cookies. We do not sell your personal data to
third parties and only make them available to third parties who are involved in the process.
Our website uses Google Analytics. Google Analytics uses cookies and analyzes the use of the website.
The IP address sent by your browser in the context of Google Analytics is not linked to other data from
Google. You can prevent cookies from being stored by selecting the appropriate settings in your
browser. We would like to point out that in that case you may not be able to fully utilize all functions of
this website.
As a guest you have the right to be removed from the systems after full payment. You can let us know
by sending an e-mail to finance@fhs-team.com. Excluded are the company data required by law and
government, for example with regard to the tax authorities. Below you will find an overview of the
systems we use.

EMPLOYEES AND JOB APPLICANTS
With the introduction in the General Data Protection Regulation (GDPR), it is our responsibility to
provide clear and understandable privacy conditions to you. We ensure that the personal information
you give us is treated confidentially and that your personal data is processed and stored for a legitimate
period, on behalf of the processing responsibility, the hotel.
Cookies enable us to gather information about the use of our services and to improve and adapt these
to the wishes of our visitors. Our cookies provide information concerning personal identification. in your
browser you can adjust that you do not want to receive cookies. We do not sell your personal data to
third parties and only make them available to third parties who are involved in the process.
Our website uses Google Analytics. Google Analytics uses cookies and analyzes the use of the website.
The IP address sent by your browser in the context of Google Analytics is not linked to other data from
Google. You can prevent cookies from being stored by selecting the appropriate settings in your
browser. We would like to point out that in that case you may not be able to fully utilize all functions of
this website.
As a former employee and job applicant you have the right to be removed from the system. You can let
us know by sending an e-mail to finance@fhs-team.com. Excluded are the company data required by
law and government, for example with regard to the tax authorities. Below you will find an overview of
the systems we use.

SUPLLIERS AND OTHER RELATIONS
With the introduction in the General Data Protection Regulation (GDPR), it is our responsibility to
provide clear and understandable privacy conditions to you. We ensure that the personal information

you give us is treated confidentially and that your personal data is processed and stored for a legitimate
period, on behalf of the processing responsibility, the hotel.
Cookies enable us to gather information about the use of our services and to improve and adapt these
to the wishes of our visitors. Our cookies provide information concerning personal identification. in your
browser you can adjust that you do not want to receive cookies. We do not sell your personal data to
third parties and only make them available to third parties who are involved in the process.
Our website uses Google Analytics. Google Analytics uses cookies and analyzes the use of the website.
The IP address sent by your browser in the context of Google Analytics is not linked to other data from
Google. You can prevent cookies from being stored by selecting the appropriate settings in your
browser. We would like to point out that in that case you may not be able to fully utilize all functions of
this website.
You have the right to be removed from the systems after ending the collaboration. You can let us know
by sending an e-mail to finance@fhs-team.com. Excluded are the data required by law and government,
for example with regard to the tax. Below you will find an overview of the systems we use.
City Villa Mozaic, City Villa Mout and Hotel Casa Julia and affiliates will guarantee extreme caution
regarding the handling of your data.

List with applied systems & parties:
- Acronis (BackUp)
- American Express (Payment processing)
- Basecone (Financial system)
- CBBS (Payroll administration)
- CCV (Payment processing)
- Numerous Online Travel Agents where guests leave reviews (For example: Booking.com,
Hotels.nl, Expedia)
- Easypayments (Payment processing)
- Frankly View (Guest satisfaction)
- Google (For example: Chrome, Ad Words, Analytics)
- Lodgegate (Reservation system)
- Microsoft Office
- Mochadocs (Contract management)
- Mollie (Payment processing)
- NortonSecurity (FireWall)
- RecOnline (Portal to the Global Distribution Channels, like Amadeus)
- RushFiles (System management)
- Stardekk (Cubilis , Logis Manager:Channel Management and booking tool)
- Twinfield (Financial)
- VisionPlanner (Financial)
- Worldpayments (Payment processing)

The Hague 2018
BV Copes Holding
BV Copes Mooi
BV Copes Hip
BV Copes Snel

BV Luxehotelsensuites
BV Expl Casa Julia
BV OG Casa Julia
BV Expl Villa Schiedam
BV OG Villa Schiedam
..and affiliates
BV Hotelsensuites Holding

