CAMPING BEANS-HILL VIERHOUTEN
Privacyverklaring Camping Beans-Hill
Uw privacy is belangrijk voor ons bij camping Beans-Hill en wij hechten veel waarde aan
de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. Verwerking
van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen
die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor registratie nachtregister,
overeenkomsten en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u
hiertoe toestemming hebt verleend. In deze privacyverklaring leggen we uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u informatie bij ons opvraagt en wanneer u
bij ons op de camping verblijft, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze
gebruiken.
Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
Wij willen u graag goed van dienst zijn zoals u van ons gewend bent, om u informatie
toe te zenden en u te registeren op onze camping hebben wij hiervoor van uw de
onderstaande persoonsgegevens nodig.
 Aanhef
 Naam
 Adres
 Postcode
 Woonplaats
 Land
 E-mailadres
 Telefoonnummer
Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als er een
zogenaamde wettelijke grondslag voor is. Dit zijn de wettelijke grondslagen:
Voor het uitvoeren van de overeenkomst:
U huurt bij ons een toeristische, seizoen of jaarplaats. Hiervoor verwerken wij uw
persoonsgegevens op de “Overeenkomst vaste plaatsen” inzake het gebruik van een
seizoen- of jaarplaats en in het nachtverblijfregister inzake het gebruik van een
toeristische plaats. Zo ontvang u van ons nota’s en/of bevestigingen via e-mail of post.
Op basis van de wet:
Op grond van verschillende wetten en regels zijn we verplicht persoonsgegevens te
verwerken. Zoals voor de Belastingdienst en de Gemeente (toeristen- of
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forensenbelasting). Maar soms ook voor derden, zoals de politie als het gaat om een
strafrechtelijk onderzoek.
Op basis van toestemming:
Wanneer de bewerking berust op toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw
toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van uw
gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid
van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt,
dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het
formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en
afhandeling daarvan. Als u niet reserveert worden u gegevens niet opgeslagen.
Als er sprake is van wederzijds belang:
We gebruiken uw gegevens om in verband met onze dienstverlening te communiceren
via e-mail, post of telefonisch:
 Het versturen van prijswijzigingen en/of aanbiedingen;
 Het versturen van overige informatie;
 Als er wat hand is met plaats/caravan/tent etc.
Wij verkopen of verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan bedrijven die uw gegevens
voor eigen commerciële en marketing doeleinden gebruiken.
Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Uw persoonsgegevens worden lokaal opgeslagen op een SQL server. Uw
persoonsgegevens worden verwerkt door de medewerkers van camping Beans-Hill.
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen
waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.
Google Analytics
Wij maken gebruik 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.
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Facebook en Twitter
Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op
sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code
die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een
cookie (zie boven).
Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen
wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code
verwerken.
Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten geen gebruik van cookies.
Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid
uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht
onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten
verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt
worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij
navolgend adres:
Camping Beans-Hill
Elspeterbosweg 74
8076 RC Vierhouten
Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen
zullen ook op deze website worden gepubliceerd
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