Camping Berkel, gevestigd aan
5, Op der Millen
L-9637 Bockholtz
Luxemburg ,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.campingberkel.com
5, Op der Millen
L-9637 Bockholtz
Luxemburg
+352 839054
+352691362169
Info@campingberkel.com

Welke gegevens bewaren we?
- Voor- en achternaam *
- Geslacht
- Adresgegevens *
- Paspoortnummer *
- Geboortedatum *
- Geboorteplaats *
- Telefoonnummer
- E-mailadres

*Deze gegevens worden doorgegeven aan de Luxemburgse overheid

Wat doen wij met uw persoonsgegevens
Camping Berkel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- We dienen onze gasten te kunnen bereiken om onze dienstverlening uit te kunnen oefenen.
- Wij zijn wettelijk verplicht om van al onze gasten de gevraagde gegevens door te geven aan de
Luxemburgse overheid.
- We zullen de persoonsgegevens nooit ter beschikking stellen aan derden tenzij daartoe een
wettelijke verplichting bestaat. Tevens zullen we de gegevens niet gebruiken voor marketing
doeleinden (spam).

Welke software we gebruiken
Camping Berkel maakt gebruik van de volgende computerprogramma's of -systemen:
- E-mail programma om e-mails te versturen en reserveringen af te sluiten
- ‘Tommy booking support’ als boekingsprogramma

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Camping Berkel bewaart alle gegevens van alle gasten in ons boekingsprogramma ‘Tommy Booking
Support’. Op verzoek kunnen we uw gegevens hieruit verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Camping Berkel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Camping Berkel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door camping Berkel. U heeft het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie of persoon, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@campingberkel.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk op uw verzoek.

Camping Berkel wil je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Camping Berkel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als ju het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

