Privacy verklaring minicamping ’t Sluisje te Hoek

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Minicamping ’t Sluisje verwerkt uw gegevens omdat u deze zelf telefonisch heeft
doorgegeven of omdat u deze zelf heeft ingevuld bij ons contactformulier op onze
website.
Wij kunnen de volgende gegevens verwerken:






Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Ip-adres

Waarom minicamping ’t Sluisje deze nodig heeft:
Wij registreren uw contactgegevens en het kampeermiddel waarmee u wil verblijven
voor onze planning.
Wij registreren ook uw telefoonnummer bij inschrijving. Dit wordt verder niet verwerkt
door ons. Wij gebruiken dit voor het geval wij u iets willen doorgeven of als u iets
vergeten bent.
Wij sturen u eenmalig een kaart per post. Wij versturen geen nieuwsbrieven.
Bewaartermijn:
Minicamping ’t Sluisje bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor
het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Delen met anderen:
Minicamping ’t Sluisje verwerkt uw persoonsgegevens om aangifte toeristenbelasting
te doen en t.b.v. statistieken van het Centraal Bureau van de Statistiek. Dit zijn
wettelijke verplichtingen.

In kaart brengen aan websitebezoek:
Op de website van minicamping ’t Sluisje worden algemene bezoekgegevens
bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van
opvragingen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden
gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. Minicamping ‘Sluisje
gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze
gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden
verstrekt.
Wij werken niet met Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan
info.sluisje@gmail.com. Minicamping ’t Sluisje zal binnen vier weken op verzoek
reageren.

Beveiligen:
Minicamping ’t Sluisje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenst
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij gaan onze website
met een SLL certificaat beveiligen.
Uw gegevens die wij genoteerd hebben, verwerken wij altijd offline en slaan wij op
een externe harde schijf op.
Wij hebben geen personeel in dienst.

Minicamping ’t Sluisje
Lovenweg 1
4542 NZ Hoek
0115-441387
Info.sluisje@gmail.com

