Privacybeleid
Effectief per 25 Mei 2018 Wij zijn Zwartjes Campers. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke
levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van jou nodig. In deze verklaring lees je
welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit
privacybeleid is van toepassing op onze website www.zwartjescampers.nl
en www.zwartjescampers.com (de "Website(s)"), en de diensten die wij aanbieden. Wij behandelen
jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de
"Relevante Wetgeving")
Jonger dan 16 jaar
Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om
onze Website
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Persoonsgegevens
Om onze diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip
"persoonsgegevens" wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden.
Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.
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Jouw toestemming
We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren zoals, gebruik maakt van onze
Diensten of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw
toestemming vragen via het privacybeleid. Bovendien hebben we jouw gegevens nodig om de
overeenkomst tussen jou en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om je gegevens niet te delen, dan
kunnen wij niet de service bieden die nodig is om de overeenkomsten tot stand te laten komen. En
kunnen wij onze diensten niet aan jou leveren. Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw
toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.
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Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
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Om gebruik te maken van onze Diensten hebben wij de volgende gegevens van jou nodig:
Je naam
Je initialen
Je adresgegevens
Je woonplaats
Je telefoonnummer
Je e-mailadres
Je rijbewijsnummer
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Social media
Als je social media functies gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de leverancier van social media
ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan bijvoorbeeld gaan om je naam, profielafbeelding,
geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die je ter beschikking hebt gesteld. Wil je dit niet?
Verander dan de privacy-instellingen op je social media-account. Als je aangeeft een artikel leuk te
vinden, verschijnt dat artikel op je social mediaaccount als je bent ingelogd. Als je op een webpagina
terechtkomt die social media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt je browser bepaalde informatie
naar de aanbieder van jouw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over deze
gegevensuitwisseling

Bewaartermijn
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen
die wij eerder omschreven.
Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?
Met niemand. Alleen voor de administratie van Zwartjes Campers.
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Jouw rechten
De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:
• Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
• Je mag ons vragen om correctie, beperking of het verwijderen van jouw gegevens. In geval van
fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou
bewaren in een register of op een zwarte lijst;
• Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw verzoek ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoef te doen; • Je kunt bezwaar
maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
• Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens
onrechtmatig verwerken;
• Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het
moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken. Bij
andere vragen of opmerkingen over het privacybeleid kun je contact met ons opnemen via
onderstaande gegevens.
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Contact informatie
Zwartjes Camper verhuur
Adres: Bereklauw 1 5432 AN te Cuijk
KVK: 67838081
BTW: NL046827675B01
Tel: +31 620069570
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