VOORWAARDEN EN PRIVACYVERKLARING DINEREN IS DONEREN
Dineren is Doneren is een initiatief van Lama Lama B.V., gevestigd aan de Nieuwe
Teertuinen 23, 1013 LV, Amsterdam, KvK (‘LamaLama’).
Help jouw favoriete restaurant uit de brand door te doneren in plaats van te dineren.
Zo werkt het.
VOOR DONATEURS
1. Je kunt via de website een zelfgekozen bedrag doneren aan jouw favoriete
restaurant. Staat het restaurant voor jouw keuze er nog niet bij? Dan kun je eerst het
restaurant van jouw keuze toevoegen.
2. Vervolgens kies je een bedrag om te doneren. Dit bedrag wordt overgemaakt naar
Lama Lama. Lama Lama neemt vervolgens contact op met het betreffende restaurant
om het juiste bankrekeningnummer vast te stellen. Vervolgens wordt je donatie zo
snel mogelijk aan het restaurant overgemaakt.
3. Lama Lama maakt het gehele bedrag, minus de transactiekosten die Lama Lama aan
de betalingsprovider moet betalen, over aan het door jou gekozen restaurant.
4. Mocht het onverhoopt niet lukken om contact te krijgen met het restaurant waaraan jij
gedoneerd hebt, storten wij jouw donatie terug (minus de transactiekosten).
5. Je kan optioneel je e-mailadres achterlaten. Als je je e-mailadres achterlaat sturen we
je een bevestiging van je donatie en verstrekken we je e-mailadres aan het
restaurant. Het restaurant kan ervoor kiezen contact met je op te nemen om je te
bedanken, en om je eventueel een hapje of drankje aan te bieden als het restaurant
weer is geopend. Dit laatste is aan het restaurant zelf. Je donatie is uitdrukkelijk geen
aankoop van een tegoedbon en geeft geen recht op enige consumptie, tenzij het
restaurant je dat aanbiedt. Ieder restaurant gaat hier anders mee om.
6. LamaLama fungeert enkel als tussenpersoon om donaties af te handelen en is niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor een wel toegezegde maar niet geleverde
tegenprestatie.
7. Wij verwerken jouw overige persoonsgegevens (naam en bankrekeningnummer)
enkel om jouw donatie te verwerken en registreren. Wij bewaren deze gegevens
zeven jaar conform de wettelijke bewaartermijn. Jouw gegevens worden ook verwerkt
door onze betalingsprovider. Wij verstrekken jouw gegevens verder niet aan derden,
tenzij wij daartoe op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn.
8. Je hebt de volgende rechten:
a. Het recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie
daarvan.
b. Het recht op rectificatie van jouw persoonsgegevens indien deze niet juist of
onvolledig zijn.
c. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens.
d. In bepaalde gevallen: het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht
op vergetelheid’).

e. Het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en
machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te
dragen.
Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie
artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je
kunt je rechten uitoefenen door contact op te nemen met hi@lamalama.nl. Als je een
klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kun je deze ook via dit emailadres indienen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
VOOR RESTAURANTEIGENAREN
1. Indien je mee wil doen aan Dineren is Doneren kun je je restaurant via onze website
registreren. Als een donateur je restaurant heeft geregistreerd, nemen we contact
met je op om je bankrekeningnummer te vragen zodat we de donaties aan je kunnen
overmaken.
2. Je kunt zelf kiezen of je een tegenprestatie aan de donateur wil bieden of niet. Mocht
je ervoor kiezen een tegenprestatie te leveren (bijvoorbeeld: een tegoedbon of een
consumptie), houd er dan rekening mee dat dit een BTW-prestatie is waarover BTW
moet worden afgedragen.
3. Lama Lama fungeert enkel als tussenpersoon om donaties af te handelen, de
donaties worden door de individuele donateurs aan de restaurants gedaan. Je bent
zelf verantwoordelijk voor opgave van de donaties bij de belastingdienst.
4. Indien je een donatie wil weigeren, laat dat dan aan Lama Lama weten. Lama Lama
stort de donatie dan terug.

