PRIVACYVERKLARING
Dit is de privacyverklaring van:
Minicamping ’t Vemdebroek
Vemderweg 9
8161 NM EPE
KvK-nummer: 08187487
Website: www.minicampingtvemdebroek.nl
Telefoonnummer: 0578-641156
E-mail: info@minicampingtvemdebroek.nl
Mirjam Oosterbroek is de contactpersoon van Minicamping ’t Vemdebroek. Zij is te bereiken via
bovenstaande contactgegevens.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon bedoeld. Minicamping ’t Vemdebroek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor – en achternaam;
E-mailadres;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
Leeftijd;
Geslacht;
Bankrekeningnummer;
Kenteken;
Lidmaatschapsnummer van Stichting Vrije Recreatie (SVR);
Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen
verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden
vermeld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan
verwijderen wij deze informatie.
Waarvoor verzamelen wij deze gegevens
Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Wij vragen u
persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:
1.

Het verrichten van onze dienstverlening en daarmee het uitvoeren van de overeenkomst tussen
u en ons. Onze dienstverlening bestaat uit het aanbieden van een kampeerplekken en
bijbehorende voorzieningen.

2.
3.

In het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder het voeren van onze administratie en
versturen van facturen.
Vanwege communicatiedoeleinden.

Verstrekking aan derden
Wij delen uw gegevens slechts met derden indien dit voor de uitoefening van onze dienstverlening
noodzakelijk is of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
Uw rechten
Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, kunt u ons vragen om deze in te zien, bij te
werken, te wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Tevens kunt u bezwaar maken tegen
(een gedeelte van) de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Wij wijzen u er voor de volledigheid op dat u door ons niet wordt
onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de
persoonsgegevens die wij van u verwerkt hebben.
Het recht op correctie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn.
Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw
persoonsgegevens.
Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in
een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze
gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
Het recht om bezwaar te maken tegen profiling.
Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder.
Het recht om de gegeven toestemming in te trekken voor zover de verwerking is gebaseerd op
uw toestemming. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op
basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken,
met name indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben voor de uitvoering van de
overeenkomst die wij met u hebben. Op grond van de wet zijn wij verplicht om de persoonsgegevens
die wij nodig hebben voor onze administratie gedurende een periode van minimaal 7 jaar te bewaren,
voor andere gegevens bestaat een wettelijke bewaartermijn van 10 jaar. Wij bewaren daarom al uw
persoonsgegevens voor een periode van 10 jaar. Na afloop van de termijn zullen wij deze gegevens
verwijderen.
Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt
opgeslagen. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de
instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen
Wij maken slechts gebruik van functionele cookies met als doel informatie te krijgen over het technisch
functioneren van de website. Het gebruik van deze cookies heeft geen gevolgen voor de persoonlijke
levenssfeer van de bezoekers van www.minicampingtvemdebroek.nl, omdat deze cookies slechts een

functionele rol binnen de website spelen en met deze cookies geen persoonsgegevens worden
verwerkt.
Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wij nemen daarom alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van ons verwacht
mogen worden om uw persoonsgegevens te beveiligen
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen
en plaatsen een herzien versie op onze website. Controleer daarom onze website van tijd tot tijd om te
zien of de verklaring is aangepast.
Contact
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken
van uw hiervoor genoemde rechten, kunt u contact opnemen met ons via
info@minicampingtvemdebroek.nl of door te bellen naar 0578-641156. Contactpersoon is Mirjam
Oosterbroek.
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