Privacyverklaring
Camping De Zandberg, gevestigd aan Strijperstraat 73a, 5595 GB in Leende, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Als ondernemer verzamelen wij uitsluitend gegevens die nodig zijn voor contact, reservering, facturering en het
bijhouden van een nachtverblijfregister. Oftewel naam, adres, telefoonnummer en/of emailadres. Bij controle van
Politie of gemeente zijn wij verplicht inzage te geven in het nachtverblijfregister. Wij verstrekken uw gegevens niet
aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Na uiterlijk vijf jaar verwijderen wij uw gegevens uit onze
computer en ons archief.
Facturen
Aan het einde van uw verblijf op onze camping ontvangt u van ons een factuur. Deze factuur wordt toegevoegd aan
onze administratie en gedurende zeven jaar bewaard. Hiermee voldoen wij aan de eisen die de Belastingdienst aan
ons stelt (fiscale bewaarplicht). De factuur die u van ons ontvangt, voorzien van uw naam en adres, blijven dus
zeven jaar in ons bezit. Daarna worden ze vernietigd.
Van facturen die per bankoverschrijving worden voldaan, is ook het IBAN nummer bij ons bekend. Deze
betaalgegevens slaan wij niet op, maar kunnen door ons wel ingezien worden via de bank.
Website
Onze website heeft uitsluitend als doel u te informeren over onze camping en de wijze waarop u ons kunt bereiken
c.q. een kampeerplaats kunt reserveren op onze camping. Voor het hosten van onze website werken wij samen
met VedaWeb. Om die reden hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met dit bedrijf. Wij verzamelen
geen cookies op onze website.
Google Analytics
Via Google Analytics hebben wij inzage in het aantal bezoekers op onze site en de pagina’s die worden bezocht. Wij
registreren geen IP adressen van bezoekers. De informatie die wij verzamelen is daarmee niet te herleiden tot een
persoon. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Google heeft geen toestemming om de
verzamelde (anonieme) gegevens te delen met anderen, tenzij zij daar wettelijk toe worden verplicht of omdat zij
met andere partijen werken die deze gegevens namens hen verwerken.
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om te zorgen dat Google de verzamelde gegevens anoniem
verwerkt:




Wij hebben Google geen toestemming verleend de gegevens te delen met derden.
Wij hebben Google niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor andere Google diensten of voor analyse.
Bij het verzamelen van deze gegevens wordt uw IP-adres niet verzameld. De gegevens over het gebruik van
deze website zijn dus niet te herleiden naar u als persoon.

Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat, wat inhoudt dat gegevens die via de website worden verstuurd
(bijvoorbeeld via het contactformulier), versleuteld en dus veilig worden verzonden.
Recht op inzage en verwijdering
Als kampeerder heeft u recht op het inzien van de gegevens die wij over u verzamelen. U kunt te allen tijde een
verzoek doen om deze gegevens in te zien en te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via
telefoonnummer 040-2061357 of e-mailadres info@dezandbergleende.nl.
Eventuele wijzigingen in deze privacyverklaring worden gepubliceerd op onze website: www.dezandbergleende.nl.
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