THE BULLDOG™
PRIVACY STATEMENT
The Bulldog Amsterdam is van oudsher een horeca onderneming. Zo exploiteert zij cafés, coffeeshops
en een hotel in Amsterdam. De activiteiten van The Bulldog Amsterdam zijn echter uitgebreid en dat
heeft geleid tot de ontwikkeling van verschillende souvenirshops, een webshop en distribueert zij
wereldwijd rookartikelen en merchandise producten.
Bij de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten worden persoonsgegevens verwerkt. In sommige
gevallen werkt zij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. In het handelsregister van de
Kamer van koophandel staat The Bulldog Amsterdam ingeschreven onder de naam ‘Leidseplein
Beheer B.V.’ (KvK nummer: 33175585).
Leidseplein Beheer B.V. vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met
persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij
houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Deze verklaring heeft als doel openheid en
transparantie te verschaffen over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken door duidelijk te
vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, toestemming te vragen voor
verwerking van persoonsgegevens waarvoor dat vereist is, persoonsgegevens niet te delen met derde
partijen tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe
verplicht zijn, passende beveiligingsmaatregelen te nemen om jouw persoonsgegevens te
beschermen en jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of
te verwijderen.
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via
onderstaande contactgegevens.
Bedrijfsadres

Leidseplein Beheer B.V., Kabelweg 86, 1014 BC Amsterdam

Postadres

Leidseplein Beheer B.V., Postbus 20669, 1001 NR Amsterdam

Website

https://www.thebulldog.com/

Telefoon

020 – 624 8248

E-mail

privacy@thebulldog.com

Linkedin

https://www.linkedin.com/company/the-bulldog/

Twitter

https://twitter.com/thebulldogams

Facebook

https://www.facebook.com/TheBulldogAms

Instagram

https://www.instagram.com/thebulldogamsterdam/
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Persoonsgegevens die wij verwerken
Leidseplein Beheer B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
•

Voor- en achternaam

•

Geboortedatum / -plaats

•

Adresgegevens

•

Geaardheid

•

Telefoonnummer

•

E-mailadres

•

CV

•

Motivatiebrief

•

Nationaliteit (eventueel inclusief werkvergunning)

•

Creditcardgegevens of andere gegevens voor betaling (voor transactie- en
reserveringsdoeleinden)

•

Nummer identiteitsbewijs, land van vervaardiging identiteitsbewijs en vervaldatum
identiteitsbewijs

•

Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, identifiers in cookies en jouw
surfgedrag op onze websites

•

Locatiegegevens

•

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

•

Internetbrowser en apparaat type

•

Gegevens over dieetwensen en/of allergieën (in geval van een hotelreservering inclusief
diner).

•

Jouw vragen en / of opmerkingen

Doel
Leidseplein Beheer B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor één of meer van de volgende
doeleinden:
•

om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze webshop en gebruik te maken
van alle functionaliteiten en diensten op onze websites.

•

om jouw bestelling te verwerken, af te leveren en je te informeren over het verloop daarvan.

•

om jouw sollicitatie te verwerken.

•

om voor jou een account te kunnen aanmaken.
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•

om jouw vragen, reacties en/of klachten te beantwoorden en/of te behandelen via sociale
media, e-mail, post of telefonisch.

•

om jou de mogelijkheid te bieden een kamer en/of diner bij ons te reserveren.

•

om jou onze nieuwsbrief te kunnen sturen.

•

om onze events te promoten.

•

om jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren.

•

om uitvoering te geven aan een wettelijke verplichting of een overeenkomst.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens
Leidseplein Beheer B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens op grond van:
•

de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst.

•

naleving van de wet.

•

jouw toestemming om jouw persoonsgegevens te mogen verwerken.

Verstrekking aan derden
Leidseplein Beheer B.V. zal jouw gegevens nooit doorsturen, verkopen aan of ruilen met derde
partijen voor marketingdoeleinden. Wij geven de door jou verstrekte gegevens slechts door aan derde
partijen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of wettelijke verplichting. Zo
maken wij bijvoorbeeld gebruik van derde partijen voor de levering en financiële verwerking van de
door jou bestelde producten. KDZ Express B.V. bezorgt jouw bestellingen aan huis en Stichting pay.nl
verwerkt jouw online betaling(en). Ook bij hotelreserveringen is een derde partij betrokken. Via de
website van het hotel maken wij gebruik van een reserveringsformulier via MEWS.
Wanneer wij jouw gegevens aan een derde partij verstrekken, zorgen wij ervoor dat eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens wordt gegarandeerd. Wij sluiten een
verwerkingsovereenkomst met derde partijen om dit te waarborgen. Ook komen wij hierin overeen dat
jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Leidseplein Beheer B.V. blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan
andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld op grond van een bevel van de
politie om bepaalde persoonsgegevens aan hen te verstrekken.

Onze websites en het gebruik van cookies
Wanneer je één van de websites van The Bulldog bezoekt, maakt The Bulldog gebruik van
zogenaamde ‘cookies’ om jouw bezoek te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die
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worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer. The Bulldog beheert de
volgende websites:
•

thebulldog.com

•

thebulldog.com/shop

•

bulldoghotel.com

•

bulldogseeds.nl

Op deze sites wordt gebruik gemaakt van technische/functionele en analytische cookies:
•

Technische/functionele cookies: Wij gebruiken technische/functionele cookies om onze
website te laten zien, om de website correct te laten functioneren, om een gebruikersaccount
aan te kunnen maken, om in te kunnen loggen, om reserveringen te beheren en om de
producten die je koopt te onthouden wanneer je een "online- winkelwagentje” gebruikt. Dat
laatste wordt alleen onthouden gedurende het bezoek aan de website. Niet langer.

•

Analytische cookies: Wij gebruiken analytische cookies om inzicht te krijgen in hoe onze
bezoekers de website gebruiken, om de website te optimaliseren en te verbeteren. De
informatie die we verzamelen is welke webpagina’s zijn bezocht, welke doorstuur- of exitpagina’s zijn bezocht en verlaten, welk platformtype is gebruikt, de datum- en tijdsnotatie, en
details zoals het aantal kliks dat wordt gemaakt op een bepaalde pagina en de zoekwoorden
die worden gebruikt en getypt.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.
Beveiligen
Leidseplein Beheer B.V. neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en
ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Bewaren
Leidseplein Beheer B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de
doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
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Cameratoezicht
Leidseplein Beheer B.V. tracht de veiligheid van haar gasten en medewerkers zo goed mogelijk te
beschermen. Zo staan er gastheren en portiers voor de deur van onze horeca zaken om voortdurend
een oogje in het zeil te houden en hangen er camera’s in onze horeca gelegenheden en
souvenirshops. Het cameratoezicht dient ook het doel diefstal tegen te gaan. Dit toezicht is
aangegeven door middel van stickers en/of informatieborden ter plaatse.
Wij gaan zorgvuldig om met de camerabeelden. Alleen daartoe bevoegde personen hebben toegang
tot de beelden en de beelden worden niet langer dan noodzakelijk bewaard en daarna automatisch
overschreven. In geval van een incident, worden de beelden bewaard tot het incident is afgehandeld.
Personen jonger dan 18 jaar
Als je 18 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke
vertegenwoordigers gebruik maken van onze websites.
Inzage, aanpassing en verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten overdragen of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, overdraging en / of verwijdering van jouw
persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van jouw toestemming of een bezwaar op de
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@thebulldog.com.
Om misbruik te voorkomen vragen wij jou, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ed., je te identificeren,
door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen waarbij je jouw BSN en pasfoto
afschermt.

Leidseplein Beheer B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je een klacht hebt over
onze wijze van verwerking van persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Inwerkingtreding en wijzigingen privacyverklaring
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018.
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Leidseplein Beheer B.V. kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op
onze websites worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld
te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
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Traditionally, The Bulldog Amsterdam is considered a company operating cafés, coffee shops and a
hotel in Amsterdam. However, the activities of The Bulldog Amsterdam have been expanded which led
to the development of various souvenir shops in Amsterdam, a webshop and worldwide distribution of
smoking articles and merchandise products.

Personal data is processed upon performing our business activities. We also cooperate with other
organizations or companies upon performing certain activities. The Bulldog Amsterdam is registered in
the trade register of the Chamber of Commerce under the name 'Leidseplein Beheer B.V.' (Chamber
of Commerce number: 33175585).

Leidseplein Beheer B.V. considers the protection of your personal data very important. Therefore, we
carefully process and secure your personal data. We meet the requirements following the privacy
legislation. This statement aims to provide openness and transparency on how we process personal
data by clearly indicating the purposes for which we process personal data, by requesting permission
for processing personal data for which it is required, by not sharing personal data with third parties
unless it is necessary to provide the requested services or when we are legally obliged to do so, by
taking appropriate security measures to protect your personal data and by providing, modifying or
deleting all details of the personal data in our possession at your request.

If you wish to contact us regarding this privacy statement, please find our contact details below.
Company Address

Leidseplein Beheer B.V., Kabelweg 86, 1014 BC Amsterdam

Postal address

Leidseplein Beheer BV, Postbus 20669, 1001 NR Amsterdam

Website

https://www.thebulldog.com/

Phone

020 - 624 8248

E-mail

privacy@thebulldog.com

Linkedin

https://www.linkedin.com/company/the-bulldog/

Twitter

https://twitter.com/thebulldogams

Facebook

https://www.facebook.com/TheBulldogAms

Instagram

https://www.instagram.com/thebulldogamsterdam/

Processed personal data
Leidseplein Beheer B.V. processes your personal data to be able to provide the services as requested
by you and / or when this is provided by you. Please find below an overview of the personal data we
process:
•

(sur)name

•

Birth date and place
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•

Address

•

Sex

•

Phone number

•

E-mail address

•

CV

•

Motivation letter

•

Nationality (possibly including work permit)

•

Credit card details or other details for payment (for transaction and reservation purposes)

•

Number, country of issue and expiry date identity document

•

Technical measurement data of the equipment such as IP address, identifiers in cookies
and your surfing behavior on our websites

•

Location data

•

Information about your activities on our website

•

Internet browser and device type

•

Information about dietary requirements and / or allergies (in case of a hotel reservation
including dinner).

•

Your questions/comments

Purpose
Leidseplein Beheer B.V. processes your personal data for one or more of the following purposes:
•

to offer you the possibility to order articles via our webshop and to make use of all the
functionalities and services on our websites.

•

to process and deliver your order and to keep you updated on this progress.

•

to process your application.

•

to be able to create an account for you.

•

to answer and / or handle your questions, reactions and / or complaints via social media,
(e-)mail or telephone.

•

to offer you the opportunity to book a room and / or dinner with us.

•

to send you our newsletter.

•

to promote our events.

•

to be able to call or e-mail you if this is necessary to carry out our services.

•

to implement a legal obligation or an agreement.
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Legal grounds for processing your personal data
Leidseplein Beheer B.V. processes your personal data on the basis of:
•

the realization and / or execution of an agreement.

•

compliance with the law.

•

your permission to process your personal data.

Provision to third parties
Leidseplein Beheer B.V. will never forward, sell or exchange your personal data with third parties for
marketing purposes. We will only share personal data to third parties if this is necessary for executing
an agreement or legal obligation. For example, we use third parties for the delivery and financial
processing of the products ordered by you. KDZ Express B.V. delivers your orders to your home and
the Foundation pay.nl processes your online payment(s). A third party is also involved in hotel
reservations. Via the website of the hotel we use a reservation form via MEWS.
When we provide your information to a third party, we ensure that the same level of security and
confidentiality of your data is guaranteed by concluding processing agreements with all third parties
involved. We also agree that your data will be deleted when no longer required. Leidseplein Beheer
B.V. remains responsible for the processing operations. Furthermore, we will not provide your
personal data to other parties, unless this is required by law. For example, on the basis of an order
from the police.

Our websites and the use of cookies
When you visit one of The Bulldog's websites, The Bulldog uses so-called 'cookies' to facilitate your
visit. Cookies are small text files that are stored on the hard disk or in the memory of your computer.
The Bulldog manages the following websites:
•

thebulldog.com

•

thebulldog.com/shop

•

bulldoghotel.com

•

bulldogseeds.nl

These sites use technical / functional and analytical cookies:
•

Technical / functional cookies: We use technical / functional cookies to show our website, to
be able to have it correctly operated, to be able to create a user account, to log in, to
manage bookings and to remember the products that you would like to buy when using an
"online shopping cart." Please note that this will only be remembered during the visit to the
website.
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•

Analytical cookies: We use analytical cookies to gain insight on how our visitors use the
website, to optimize and improve the website. The information we collect is which web
pages were visited, which forwarding or exit pages were visited and abandoned, which
platform type was used, the date and time format, and details such as the number of clicks
that are made on a particular page and the keywords that are used and typed.

You can opt out of cookies by changing the settings of your internet browser so cookies are no longer
stored. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your
browser.
Data protection
Leidseplein Beheer B.V. takes appropriate security measures to limit abuse of and unauthorized
access to your personal data. Only people that require your personal data have access to this, further
access is protected and that our security measures are checked on a regular basis.

Storage
Leidseplein Beheer B.V. stores your personal data as long as it’s strictly necessary to achieve the
purposes for which the data is collected or to comply with a legal obligation.

Camera surveillance
Leidseplein Beheer B.V. endeavors to protect the safety of its guests and employees as well as
possible. We have hosts at the doors of our cafes and coffee shops and we have camera surveillance
in our cafes, coffee shops, hotel and souvenir shops. The camera surveillance also serves the
purpose of preventing theft. This supervision is indicated by the use of stickers and / or information
signs on the spot.
We carefully handle the camera images. Only authorized persons have access to the images, the
images are not saved longer than necessary and then automatically overwritten. In case of an
incident, the images are saved until the incident is handled.
Persons younger than 18 years
If you are 18 years old or younger, you may only use our websites under the supervision of your
parents or legal representatives.
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Access, adjustment and deletion of your data
You have the right to have access, to request for adjustment, transfer and / or deleting your personal
data that we have in our files. You also have the right to withdraw your consent of processing your
personal data.

You can send a request for access, correction, transfer and / or deletion of your personal data or
request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to
privacy@thebulldog.com.

To prevent misuse, we ask you to identify yourself upon a request as described above, by sending a
copy of your (valid) passport / ID-card. Please do not forget to shield your BSN and passport photo.
Please note that in case of a complaint about our method of processing personal data, you can inform
the Dutch Data Protection Authority via the link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Entry into force and changes to the privacy statement
This (renewed) privacy statement came into force on 24 May 2018.

Leidseplein Beheer B.V. may change this privacy statement from time to time. Changes will be
published on our websites. It is therefore advisable to consult this privacy statement regularly, so that
you are aware of all changes.
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