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In maart 2020 moest het café, zoals zoveel andere hore-
cabedrĳ ven in Groot Brittannië en veel andere landen, op 
basis van de door het Coronavirus veroorzaakte lock-
down, voorlopig sluiten. Op 6 juli 2020 mocht de 
lunchroom eindelĳ k weer openen. De eigenaresse Darota 
Laskowska, haar partner Mark evenals het volledige per-
soneel werken er hard aan om zeker te stellen, dat aan 

alle vereisten aan sociaal af-
stand van elkaar houden, het 
eenrichtingsverkeer en de af-
stand tussen de tafels werd na-
gekomen en in acht werden ge-
nomen.
De eigenaresse was zich ervan 
bewust, dat zĳ  een e�  ciënt con-
tact-vervolging-systeem invoe-
ren moest, zodat zĳ  aan de actie 

van de regering “Uit eten, om te helpen” kon deelnemen. 

Een traditioneel brits café tĳ dens het 
Corona-virus 
Zes kilometer verwĳ derd van de afslag 19 van de snelweg M5 in Groot-Brittannië, bevindt zich “The Garden 

Tea Room”, een geliefde tussenstop voor iedereen, die iets anders zoeken dan een doorsnee wegrestaurant. 

De lunchroom bevindt zich in het fraaie tuincentrum Brackenwood op het terrein van Leigh Court Mansion. 

Dankzĳ  het grote assortiment aan zelfbereide soepen, sandwiches en taarten is deze locatie niet alleen bĳ  

passanten, maar ook bĳ  de inheemse bevolking uiterst geliefd.

Vanuit haar gezichtspunt was de beste en eenvoudigste 
weg, dat de gasten bĳ  aankomst hun contactdata op een 
vel papier noteerden. Dat wederom betekenden, dat de 
AGV-/GDPR-voorschriften met betrekking tot het vastleg-

gen van persoonlĳ ke 
gegevens dwingend 
aangehouden dienen te 
worden, want volgens 
de databeschermings-
richtlĳ nen moeten de 

ingevulde documenten alle gedurende 21 dagen bewaard 
worden. Dus moeten de ingevulde lĳ sten alle na 22 dagen 
vernietigd worden. De simpelste weg is het dus, de for-
mulieren na afl oop van de bewaringstermĳ n direct ter 
plekke in de lunchroom te vernietigen – omdat ze daar, 
gesorteerd naar datum, achter slot opgeborgen worden.
Na veel oriënterende gesprekken en meervoudige aanbe-
velingen door klanten kozen zĳ  voor de snipper-dataver-

Welcome back – we’ve missed you!
Come in, relax and enjoy up to £10 off food 
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Contact:

“De HSM shredstar X13 is briljant! Hĳ  draagt niet al-
leen bĳ  aan de algemene veiligheid van onze onderne-
ming, maar wĳ  tonen onze klanten daarmee ook, dat 
zĳ  erop vertrouwen kunnen, dat hun contactgegevens, 
die zĳ  met elk bezoek aan ons ter beschikking moeten 
stellen, na verloop van de bewaartermĳ n correct ver-
nietigd worden.”

Dorota Laskowska, 
eigenaresse van de lunchroom „The Garden Tea Room“

nietiger HSM shredstar X13 van de toonaangevende fabri-
kant HSM GmbH + Co. KG. Voorzien van een snĳ werk in 
het veiligheidsniveau P-4, een snĳ prestatie van 13 vel per 
doorvoer, een grote opvangbak voor het snĳ goed en een 
geruisarme verwerking, voldoet deze aan alle vereisten 
van het café met betrekking tot datavernietiging. Dankzĳ  
de elegante wit-zilveren verschĳ ningsvorm past de data-
vernietiger perfect in de lichte en zonnige inrichting van 
de lunchroom.

De datavernietiger HSM shredstar 
X13 werd ontwikkeld voor het 
eenvoudig en veilig vernietigen van 
vertrouwelĳ ke documenten.

HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9
88699 Frickingen / Germany
Tel. +49 7554 2100-0
info@hsm.eu
www.hsm.eu

The Garden Tea Room
Brackenwood Garden Centre
Leigh Court Estate
Pill Road · Abbots Leigh
Bristol 
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