Privacy statement
van Camping de Vrolijk
Inleiding:
Het privacy statement van Camping de vrolijk, gevestigd te Laren (gld), verschaft informatie over
persoonsgegevens die we verwerken van onze camping gasten die bij ons een reservering hebben
gedaan of zich hebben laten inschrijven als campinggast.
Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij
persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de rechten die u heeft
inzake uw persoonsgegevens.
Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op
onze web site.
Recht op inzage, correctie, verwijdering
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke
gegevens wij van u hebben geregistreerd of voor welke doel wij deze gebruiken dan heeft u recht op
inzage in uw gegevens. Daarnaast of in verband met de inzage kunt u ons verzoeken om uw
gegevens aan te passen of te verwijderen.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens vanwege een reservering of boeking:
Wij gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die betrekking hebben tot een totstandkoming van een
reservering of een boeking bij Camping de vrolijk.
Persoonsgegevens vanwege informatie of inschrijven voor een activiteit:
In geval dat u informatie bij ons opvraagt middels de website of dat u zich inschrijft voor een
activiteit middels website of formulier, dan worden uw gegevens opgeslagen in ons bestand. Uw
gegevens gebruiken we om u te kunnen benaderen in geval van specifieke vragen of om uw afspraak
te bevestigen. Uw gegevens worden door ons vernietigd zodra deze niet meer relevant zijn voor het
doel waarvoor ze zijn verzameld.
Camera beveiliging:
Op het park zijn een aantal camera’s geplaatst. Deze camera’s zijn ter observatie geplaatst. Dit houd
in dat er GEEN beelden worden verwerkt of opgeslagen.
Delen van gegevens met een derde partijen:
Persoonlijke gegevens worden door Camping De Vrolijk niet door verkocht aan derden.
Onder bepaalde omstandigheden delen wij persoonsgegevens wel met derde partijen. Dit gebeurt
echter altijd onder strike contractuele voorwaarden, waaronder geheimhoudingsbeding.
Met wie delen wij persoonsgegevens:
Bij een reservering of een boeking worden de gegevens bij een derde partij verwerkt en opgeslagen.
Deze gegevens zijn alleen voor ons toegankelijk door middel van een beveiligde verbinding.

Onze website wordt geschreven en gehost door een derde partij. Op het moment dat een gebruiker
zich om enige reden registreert op de website geschiedt deze registratie derhalve bij de derde partij.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Camping de Vrolijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Waar worden gegevens opgeslagen:
De gegevens worden hetzij op onze eigen computer(s) opgeslagen, hetzij op de servers van derden.
Deze servers zijn gestationeerd binnen de Europese Unie.
Vragen?
Indien u na het lezen van onze privacy statement vragen heeft over de inhoud of de uitvoering of
indien u klachten heeft hierover, dan kunt u ons bereiken op:
Camping de Vrolijk
Wittendijk 4
7245RS
Laren (gld)
E mail: info@campingdevrolijk.nl
Wij zullen u vervolgens op korte termijn benaderen.

