Privacy Verklaring Recreatiepark De Heimolen
Recreatiepark De Heimolen, gevestigd aan Heimolen 6 5111 EH Baarle-Nassau, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.deheimolen.nl
Heimolen 6
5111 EH Baarle-Nassau 0135079425
info@deheimolen.nl
Recreatiepark De Heimolen verwerkt de volgende gegevens:
-

Naam
Geboortedatum
Geslacht
Adresgegevens
E-mail adres
Telefoonnummers
Analytische en functionele cookies.
Camera beelden bij de ingang en openbare ruimtes.

Uw gegevens worden in ons reserveringsysteem opgeslagen nadat u uw gegevens heeft doorgegeven
via onze website, berichten of het aanmaken van een reservering. Wij vragen alleen om de
geboortedatum van jongeren onder de 16 met toestemming van de ouder(s) of voogd, Wij hebben
geen intentie om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen.
Deze gegevens worden verwerkt met als doelen:
-

Afhandeling betaling
Telefonisch of contact via whats app of email.
Informeren over wijzigingen van diensten en producten
Onze wettelijke verplichtingen na te kunnen komen.
Onze website te verbeteren.
Om fraude, vandalisme en ander onrechtmatig gedrag te voorkomen.

De bewaartermijnen van uw gegevens zijn gelijk aan de wettelijk verplichte termijnen. Met
uitzondering op het volgende:
Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en te beantwoorden. Als wij uw vraag
hebben afgehandeld, zullen wij uw gegevens na een maand verwijderen, tenzij er vervolgcontacten
plaatsvinden.

Cameratoezicht
Camera beelden worden uitsluitend gebruikt wanneer er een constatering is van fraude, vandalisme
of andere onrechtmatig gedrag. De beelden worden maximaal 4 weken bewaard tenzij de beelden
als bewijs gelden bij een incident dan blijven deze opgeslagen tot het incident is afgerond.
Verzoek tot inzage
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast heeft u
recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten aanpassen of verwijderen. U kunt dit verzoek
indienen door te mailen naar info@deheimolen.nl , wij zullen dit vervolgens binnen 4 weken
verwerken. Wel vragen wij u hierbij om een kopie van u legitimatie mee te sturen om zeker te zijn
dat u het bent. Het is wel verstandig om de gevoelige informatie zoals burgerservice nummer door te
strepen.
Derden
Wij delen alleen persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Het verkopen van
gegevens aan derden gebeurt niet.
Cookies
Wij maken alleen gebruik van Analytische cookies en functionele cookies.
Geautomatiseerde besluitvorming
Recreatiepark de Heimolen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Beveiliging
Recreatiepark De Heimolen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
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