Privacyverklaring
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van Recreatieterrein De Zandkreek en onze website.
Dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens en camerabeelden gebeurt op een wijze, die in
overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Soort gegevens en doeleinden van de gegevens:
Persoonsgegevens: Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor verhuur van een

staanplaats op recreatieterrein De Zandkreek aan u als kampeerder met welk recreatiemiddel dan
ook. Alsmede het gebruiken van voorzieningen in de ruimste zin van het woord die bij het
recreatieterrein horen.
Persoonsgegevens welke wij verwerken:
• Achternaam en voorletters
• Straat
• Postcode en Woonplaats
• Land
• Telefoonnummer
• Kenteken
Kentekenherkenning: Uw kenteken wordt door ons verwerkt voor beveiliging van het terrein zodat
er alleen toegang wordt gegeven aan voertuigen die zijn geregistreerd in ons systeem. Alsmede te
kunnen achterhalen welke auto’s zich bevinden op ons recreatieterrein.
Cameratoezicht: Wij maken gebruik van camera’s om ons terrein, gebouwen, uw en onze
eigendommen te bewaken. Hiermee maken wij bewijs van zaken die misgaan zodat wij daar
bijvoorbeeld aangifte van kunnen doen.

Verstrekking aan derden:

Wij geven de door u verstrekte persoonsgegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is
voor de bedoelde activiteit. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor afhandeling van iDealbetalingen en doen wij afdracht inzake de toeristenbelasting. Wij zullen de door u verstrekte
persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Opslag, beveiliging en periode:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen in een beveiligde Joomla omgeving (nu versie
3.9.3) welke up-to-date wordt gehouden.
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw
persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot
de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een bewaartermijn
van vijf jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens vijf jaar nadat u als gast op ons terrein bent geweest
zullen verwijderen, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten
bewaren.
De bewaartermijn van onze camerabeelden is twee weken. Bij calamiteiten binnen deze termijn
kunnen wij beslissen specifieke beelden langer te bewaren als ondersteuning bij een aangifte.

Wijziging in deze privacyverklaring:

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze
privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

