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Bedrijfsgegevens
Camping en Chaletpark Bergzicht
Adres
Dalmsholterweg 4
8147 RB Giethmen
E-mail
info@bergzicht.nl
Telefoon
0529-45 12 08
Website
www.bergzicht.nl
KvK
5735192
Rechtsvorm
V.O.F.
Facebook
camping bergzicht
Twitter
@campbergzicht
Instagram
bergzichtommen
Appstore / Google Play: Bergzicht

Gegevens die worden verwerkt
Bergzicht verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van verschillende diensten van
Bergzicht, en/of omdat u deze zelf heeft vrijgegeven aan Bergzicht. Dit vrijgeven kan via verschillende
kanalen: het bezoeken van de website, het invullen van de online boekingsprocedure, het invullen
van een contactformulier, het aanmelden bij een of meerdere van de social media accounts en/of
het doen van een betaling. Bergzicht kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Aanhef*
- Voornaam / tussenvoegsel*
- Achternaam*
- Postcode / Huisnummer*
- Straat*
- Plaats*
- Land*
- Telefoon*
- Mobiel
- E-mail adres*

- Geboortedatum*
- Kenteken*
- Leeftijden reisgenootschap*
- Huisdieren
- Annuleringsfonds
- KCK Korting bij aankomst lidnr & adresstrook
- Beelden beveiligingscamera
- Uw IP-adres
- Uw Rekeningnummer*
- Kopieën identiteitsbewijzen

*Verplichte gegevens

Waarom Bergzicht uw gegevens nodig heeft
Bergzicht verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u
daar om verzoekt of wanneer zij dit zelf nodig acht. Verder om u schriftelijk (per e-mail en/of post) te
kunnen benaderen. Dit voor het toezenden van de boekingsbevestiging en het eens per jaar
toezenden van een nieuwjaarskaart.
Daarnaast kan Bergzicht uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de met
u gesloten overeenkomst, evenals juridische dienstverlening.
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Wanneer u de app download gaat u er mee akkoord dat Bergzicht u pushbericht mag toezenden.
Verder stemt u er mee in dat Bergzicht u mag benaderen wanneer u, op wat voor manier dan ook,
reageert op een of meerdere van de social media account.

Hoe lang Bergzicht uw gegevens bewaart
Bergzicht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Bergzicht verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van
een overeenkomst met u, of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Bergzicht worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres van uw computer en tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze
gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bergzicht gebruikt
deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel
mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
Bergzicht maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer en/of
smartphone (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google
Analytics aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de website aan Bergzicht te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bergzicht heeft hier geen
invloed op.
Bergzicht heeft Google geen toestemming gegeven om via Bergzicht verkregen Analytics-informatie
te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar persoonsgegevens@bergzicht.nl. Bergzicht
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
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Beveiligen
Bergzicht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van Bergzicht maakt gebruikt van een betrouwbaar SSL Certificaat om te
borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Bergzicht verzamelde
persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onderstaande bedrijven:
Website
Prosuco BV
Plesmanstraat 1
3905 KZ, Veenendaal
+31 (0)318-495887
info@prosuco.nl
Boekingen
Tommy Booking Support
Plesmanstraat 1
3905 KZ, Veenendaal
KVK.30136806
0318-495888
info@tommybookingsupport.nl
Kentekenregistratie
VKS Schiedam
Admiraal de Ruyterstraat 18d
3115 HB Schiedam
KVK. 55367674

+31 (0)107-070779
info@vksschiedam.nl
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