
Privacy Verklaring Rest 

Wij respecteren uw privacy en willen op een zo transparant mogelijke manier inzicht 
geven in de wijze waarop Rest Global Holding B.V. (verder ‘Rest’) uw persoonsgegevens 
verwerkt. Indien u gebruik maakt van onze platformen en/of diensten zullen wij namelijk 
uw persoonsgegevens verwerken. In deze Privacy Verklaring leggen wij u uit wat voor 
verwerkingen er kunnen plaatsvinden, met welk doel dat gebeurd en ook de rechten die u 
heeft ten aanzien van de gegevensverwerking. 

1. Doeleinden van de verwerking: 

Wij verwerken uw persoonsgegevens met het doel om u zo goed mogelijk te gebruik te 
kunnen laten maken van onze diensten. Indien u via Rest een kamer of een andersoortig 
tijdelijk verblijf boekt, gaat u met Rest een overeenkomst aan. In dat kader is het voor 
Rest noodzakelijk om uw persoonsgegevens te verwerken om de overeenkomst naar 
behoren uit te kunnen voeren. Hierbij is het ook onvermijdelijk dat wij persoonsgegevens 
doorsturen naar de eindpartij, zoals bijvoorbeeld hotels, waarbij u het tijdelijke verblijf 
boekt. Indien u in het proces van boeken op een platform komt die niet onderdeel is van 
Rest, kan er een ander beleid van toepassing zijn ten aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens. 

Rest zal u ook op de hoogte houden van nieuwe aanbiedingen en veranderingen in de 
dienstverlening die voor u van belang zijn en zal in dat verband ook uw persoonsgegevens 
verwerken. Daarnaast kan Rest uw persoonsgegevens ook gebruiken in verband met 
marketingdoeleinden.  

2. De persoonsgegevens die wij verwerken 

Bij de uitvoering van onze diensten verwerken wij in ieder geval de volgende 
persoonsgegevens: 

- NAW gegevens 

- Geboortedatum 

- E-mailadres 

- Betalingsgegevens 

- Profiel foto  

- Locatie gegevens  

- Boeking geschiedenis  

3. Uw rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens 

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u ook bepaalde rechten. U 
kunt vrij gebruik maken van deze rechten, maar het kan ervoor zorgen dat u niet meer 
optimaal gebruik kan maken van de diensten van rest. Tevens kan Rest u verzoeken om 
bepaalde gegevens aan te leveren om uw identiteit vast te stellen voordat uw verzoek kan 
worden verwerkt. 

U heeft de volgende rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens door 
Rest: 



- Inzagerecht 

o U mag bij Rest opvragen hoe uw persoonsgegevens en welke 
persoonsgegevens worden verwerkt. 

- Rectificatierecht 

o Indien er bijvoorbeeld na de inzage is gebleken dat er zaken ten aanzien van 
de verwerking van uw persoonsgegevens moeten worden aangepast, kunt u 
daartoe een verzoek bij Rest indienen. 

- Recht op dataportabiliteit 

o U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens door Rest over te 
laten dragen aan een derde partij. 

- Recht op beperking van de verwerking 

o U kunt verzoeken dat Rest minder persoonsgegevens verwerkt. 

- Bezwaar 

o U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. 

- Recht op informatie over de verwerking 

o U heeft het recht om duidelijke informatie op te vragen waarin Rest 
weergeeft wat Rest doet met uw persoonsgegevens. 

- Recht op menselijke blik bij de automatische besluitvorming. 

o Indien bepaalde besluiten automatisch worden gemaakt en u bent het daar 
niet mee eens, kunt u verzoeken dat er een persoon handmatig naar het 
besluit gaat kijken. 

4. Beveiliging van persoonsgegevens 

Rest neemt in redelijkheid alle beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om uw 
persoonsgegevens naar gangbare maatstaven te beveiligen. Rest heeft zowel technische als 
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen 
eventueel verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking daarvan.  

5. Doorgifte van persoonsgegevens 

Rest kan uw persoonsgegevens doorsturen naar andere partijen. Dit zal Rest in eerste 
instantie alleen doen in verband met het boeken door u of het door iemand namens u 
boeken van een tijdelijk verblijf bij een andere partij. Deze doorgifte van 
persoonsgegevens is essentieel om een boeking van een tijdelijk verblijf te bevestigen. 

6. Bewaartermijn 

Rest zal uw persoonsgegevens bewaren voor zolang dat nodig is voor de correcte uitvoering 
van de diensten. Indien u zich heeft uitgeschreven van het platform van Rest, zullen uw 
persoonsgegevens na een jaar worden vernietigd/verwijderd. Alle persoonsgegevens die 
worden verwerkt bij het gebruik van de diensten die niet noodzakelijk zijn voor de boeking 
van een tijdelijk verblijf zullen worden verwijderd na een periode van zes maanden.  

Wijzigingen van de Privacy Verklaring 



Rest kan deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Indien u op de hoogte wil 
blijven van de meest actuele Privacy Verklaring, raden wij u aan om onze Privacy 
Verklaring regelmatig te raadplegen. 

Contactgegevens: 

Rest Global Holding B.V.  
Westlandgracht 65-2  
postcode Amsterdam 1058 TN  
KVK-nummer: 75710196 

Indien u privacy gerelateerde vragen heeft kunt u contact opnemen met Rest op het 
volgende e-mailadres: legal@location.rest  

mailto:legal@location.rest

