Maaijkant 23-26
5113 BD Ulicoten
+31(0)13 519 93 91
Kvk 18014836
Privacyverklaring Recreatiepark camping Ponderosa

Wij respecteren de privacy van bezoekers en hechten veel waarden aan het beschermen van
uw persoonsgegevens. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in
overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Uw persoonsgegevens (NAW gegevens) worden alleen verwerkt in overeenstemming met
doel waarvoor u deze heeft verstrekt, deze worden beschreven in deze verklaring.
Alleen de minimale persoonsgegevens die nodig zijn voor het verwerken de doeleinden
waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.
Passende maatregelen zijn genomen om uw gegevens te beveiligen
Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan partijen, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Door deze privacy verklaring te lezen bent u op de hoogte van uw rechten, heeft u vragen
hierover dan kunt u contact opnemen met degene verantwoordelijke hiervoor op
suzanne@ponderosa.nl
Verwerking van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
 Administratieve doeleinden
 Communicatie over de opdracht en/of uitnodigen dwz: De overeengekomen reservering
of informatieaanvraag.
 Nieuwsbrief
Voor de bovenstaande doelstellingen kan Recreatiepark camping Ponderosa de volgende
gegevens van uw vragen.









Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Telefoonnummer (zakelijk)
Emailadres (zakelijk)
Geslacht
Geboortedatum

Uw persoonsgegevens worden door Recreatiepark Camping Ponderosa opgeslagen ten
behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de (mondelinge) overeenkomst en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar. In onderling overleg kan overeen gekomen worden dat
de gegevens ook na afloop van de (mondelinge) overeenkomst opgeslagen blijven ten einde
te voldoen aan de wettelijke administratie bewaartermijnen.
het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren
van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op
de vergroting van het klantenbestand. 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.
Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij onze gasten (geïnteresseerden) willen informeren
over nieuws over Ponderosa, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt
alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere
nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de
nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
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.
Facebook en Instagram (social media)
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op
sociale netwerken zoals Facebook en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door
code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer
een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Instagram (welke regelmatig
kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code
verwerken. Dit geldt ook voor andere social media kanalen.

Verwerking van uw persoonsgegevens
Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers worden door Recreatiepark Camping Ponderosa
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 Administratieve doeleinden;
 Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Recreatiepark Camping Ponderosa de volgende
persoonsgegevens van u vragen:







Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres
Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Recreatiepark Camping Ponderosa opgeslagen ten
behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie
voor maximaal 7 jaar.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wettelijke verplichtingen ivm nachtregister en toeristenbelasting

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de
politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk
geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te
geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk
toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan
16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.
Beeldmateriaal en video
Volgens de AVG mogen wij geen beelden meer plaatsen zonder toestemming van iedereen
die herkenbaar op het beeld staat. Wanneer men beelden verzameld zullen wij schriftelijk
toestemming nodig hebben. Vanaf 16 jaar en ouder mogen de personen zelf tekenen en
jonger dan 16 jaar moet een ouder/verzorger toestemming geven.
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:
Recreatiepark Camping Ponderosa, Maaijkant 23 5113BD Ulicoten.
Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen
op deze website worden gepubliceerd.
Ponderosa 50 jaar – jubileumweekend
Tijdens het jubileum weekend van 22,23 en 24 juni 2018 zijn er foto’s -en videobeelden
gemaakt om de festiviteiten vast te leggen. Voor deze beelden maken wij een fotoalbum aan
die alleen via de link die wij u via de nieuwsbrief versturen te bekijken is.
Zijn er foto’s bij die u niet op de website gepubliceerd wilt hebben dan kunt u dat aangeven
op het formulier bijgaand in de nieuwsbrief.

