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Verwerkingsverantwoordelijk 

Momentocio BV 

Oder 20, Unit A6023, 2491DC, Den Haag, Nederland 

Contact: info@hotellme.eu 

 

Verwerkte persoonsgegevens 

Hotellme verwerkt de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, 

adres, e-mailadres alsmede persoonsgegevens die door de gebruiker van het online Hotellme platform zelf 

worden ingevuld. 

 

Het doel van de verwerking 

Hotellme verwerkt persoonsgegevens om haar bemiddelingsdienst te kunnen verlenen, te voldoen aan haar 

wettelijke verplichtingen en om te kunnen reageren op verzoeken van betrokkenen. 

 

Bewaartijd 

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn 

verzameld: Persoonsgegevens die worden verwerkt voor het door Hotellme kunnen verlenen van haar 

bemiddelingsdienst worden bewaard totdat de bemiddeling heeft plaatsgevonden en er vanuit fiscale 

verplichtingen geen verwerking meer behoeft plaats te vinden. Persoonsgegevens die worden verwerkt als 

gevolg van een contactverzoek door een gebruiker worden verwerkt tot maximaal een (1) jaar nadat het 

contactverzoek beantwoord is, vanwege het interne Hotellme kwaliteitssysteem. Na afloop van een 

bewaartermijn worden de persoonsgegevens gewist.  

 

Veilige verwerking 

Hotellme neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of 

vernietiging van persoonsgegevens zonder toestemming te voorkomen. De verwerking van persoonsgegevens 

vindt plaats met gebruik van geautomatiseerde systemen, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen 

worden gevolgd die uitvoering op het binnen Hotellme gehanteerde autorisatiebeleid.  

 

Inschakelen van verwerkers 

Hotellme kan delen van de verwerking van persoonsgegevens uitbesteden aan derde partijen die als verwerker 

onder de verantwoordelijkheid van Hotellme acteren. Hotellme heeft met dergelijke derde partijen een 

verwerkersovereenkomst afgesloten. De actuele lijst van deze partijen kan te allen tijde bij Hotellme worden 

opgevraagd. 

 

Gegevensdeling met derde partijen 

Hotellme kan persoonsgegevens delen met derde partijen indien dit voor het verlenen van haar 

bemiddelingsdienst vereist is. De actuele lijst van deze partijen kan te allen tijde bij Hotellme worden 

opgevraagd. 

 

Locatie van verwerking 

Hotellme verwerkt de persoonsgegevens in Nederland, België, Frankrijk en Spanje. 

 

 

 

 



Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie 

Afhankelijk van de locatie van gebruikers en aanbieders van accommodaties kan Hotellme persoonsgegevens 

doorgeven aan aanbieders van accommodaties in landen buiten de Europese Unie. De gebruiker wordt hierop 

geattendeerd. 

 

Rechten 

Gebruikers kunnen hun rechten uitoefenen met betrekking tot de door Hotellme verwerkte persoonsgegevens 

die door de Eigenaar worden verwerkt. Gebruikers hebben de volgende rechten ten aanzien van hun door 

Hotellme verwerkte persoonsgegevens: inzage, bezwaar maken tegen verwerking, rectificatie, verwijderen, 

verwerking van de verwerking, ontvangen in digitaal overdraagbaar format, indien van een klacht bij de 

desbetreffende autoriteit in het land van vestiging. Verzoeken om deze rechten uit te oefenen, kunnen worden 

gericht aan de data protection officer van Hotellme via privacy@hotellme.eu. Hotellme behandelt de 

verzoeken kosteloos en zo snel mogelijk doch altijd binnen een (1) maand. 

 

Trackers/cookies 

Hotellme gebruikt trackers. Meer informatie is te vinden de cookieverklaring. 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Hotellme behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De 

actuele versie is te allen tijde beschikbaar via hotellme.eu/privacyverklaring.  
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