Uw privacy
Dit is de privacyverklaring van Camping ’t Wisentbos Dronten. Om u goed van dienst te zijn en om
ons werk efficiënt en effectief mogelijk uit voeren verwerkt camping ’t Wisentbos uw
persoonsgegevens, het is voor ons noodzakelijk dat u vertrouwen in hebt dat wij hier goed mee om
gaan. Camping ’t Wisentbos wilt u gratis en anoniem van de diensten van onze website gebruik laten
maken. Alle persoonlijke informatie die u met ons deelt en toevertrouwt zullen wij beveiligen en met
zorg bewaren. In deze verklaring beschrijven wij hoe wij dat doen en welke dat wij van onze
bezoekers en gebruikers gebruiken. Wij proberen dit zo duidelijk mogelijk te omschrijven
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die camping ’t Wisentbos van
u op geheel of gedeeltelijke wijze verwerkt in het kader van de dienstverlening. Persoonsgegevens
zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens moet
u denken aan uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer of e-mailadres, deze gegevens
krijgen wij van uw als een bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt of met ons
belt. Ook als u de website bezoekt van camping ‘Wisentbos verstrekt u ons in sommige gevallen
persoonsgegevens in de vorm van een IP-adres of een cookie. Wij verwerken deze persoonsgegevens
het begrip verwerken is ruim en houd onder meer in, verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen.
Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze
site. Wel zijn wij geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het globale gebruik van de website,
zoals hoeveel bezoekers krijgen wij, wat zijn de drukke uren en welke pagina’s worden het meest
bezocht.
Van alle personen met wie wij contact hebben, of die de website van camping ’t Wisentbos
bezoeken, kunnen wij de persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van camping ’t
Wisentbos. Ook verwerken wij persoonsgegevens van contactpersonen van leveranciers van camping
’t Wisentbos
Wij verstrekken uw gegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij noodzakelijk is in het kader van de
uitvoering van een overeenkomst, indien dit werkelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor
toestemming heeft gegeven. Camping ’t Wisentbos kan ook verplicht worden de persoonsgegevens
te verstrekken op basis van we- en regelgeving, of op basis van een bevoegde rechter, fraude of
misbruik. Als dat zich voordoet verleent camping ’t Wisentbos zijn medewerking Camping ’t
Wisentbos zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf, instelling of vestiging in een land buiten
de Europese unie, tenzij u daarvoor een verklaring ondertekend waarin u toestemming geeft van een
doorgifte van gegevens
Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het
rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie
namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de
verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google
verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet
meegegeven.

