Privacy voorwaarden camping Warnsborn.
Bij het verzenden van het reserveringsformulier/informatieformulier op onze website en/of bij het doorgeven
van uw gegevens telefonisch, per email of persoonlijk voor het toesturen van informatie of voor het doen van een
reservering gaat u automatisch akkoord met onze privacy voorwaarden.
Dat wil zeggen dat wij uw gegevens bewaren en gebruiken in het gastenbestand van ons reserveringsprogramma
enkel en alleen voor:
1: uw reservering en eventuele reserveringen in de toekomst,
zodat wij met u terug kunnen kijken waar u eerder gestaan heeft en u kunnen adviseren over de juiste plaats keuze.
2:Bij een verblijf van een minimaal aantal nachten ontvangt u van ons een kalenderkaart per post in
December/januari van het jaar
dat u het laatst bij ons verbleven bent.
Belangrijk te weten:
Wij geven uw gegevens niet door aan derden.
onze website maakt geen gebruik van cookies.
Onze website is niet verbonden met de persoonsgegevens verzamelsites: facebook en/of twitter.
Onze computers worden tijdig geüpdatet met de nieuwste programma's en virusscanners om datalekken te
voorkomen.
Wij als eigenaren, ons personeel en stagiaires hebben een geheimhoudingsplicht d.w.z. dat er geen informatie
(mondeling, schriftelijk, of beeldmateriaal) wordt doorgegeven aan derden.
Google Analytics: Wij weten dat Holiday media onze website beheerder gebruik maakt van Google Analytics om bij
te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres
van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website
aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te
kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Ook Holiday media moet voldoen aan de AVG en zal hier zorg voor dragen, evenals het bedrijf welke de externe
server beheert waar de reserveringsgegevens worden opgeslagen
Camera's: Voor u en onze veiligheid. Alleen bij de ingang van de camping zijn 3 camera's en in de receptie 1 camera,
waarvan de beelden alleen door ons bekeken worden en alleen bij grote noodzaak worden
doorgegeven aan rechtsdienaars/politie. De beelden worden slechts kort bewaard waarna ze weer worden
overschreven.
U kunt ten alle tijden aangeven als u wilt dat wij uw persoonsgegevens definitief verwijderen door contact met ons
op te nemen, dan geven wij daar graag gehoor aan.
Wij vinden u en onze privacy heel belangrijk en denken daar geheel aan te voldoen op de manier zoals wij nu
werken.
Wij doen er alles aan om te voldoen aan de wet AVG.
Dit is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming die van kracht is sinds 25 mei 2018.
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden
gepubliceerd d.m.v. aanpassing van dit document.
Heeft u opmerkingen of vragen hierover dan horen wij dat graag. Telefonisch bereikbaar tijdens receptie tijden.
Tel nummer: 026 4423469
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