
Privacyverklaring 

Camping De Slangenburg gebruikt persoonsgegevens. Wij verwerken deze en bewaren ze 

voor het doel waarvoor wij deze informatie van u verkregen. Om u hierover te infomeren en u 

op uw rechten te wijzen, is deze privacyverklaring opgesteld. 

 

Uw toestemming 

Door uw persoonsgegevens aan Camping De Slangenburg te verstrekken geeft u uitdrukkelijk 

toestemming uw persoonsgegevens te verwerken voor het doel waarvoor u deze hebt 

verstrekt. 

 

Hoe komt Camping De Slangenburg aan uw persoonsgegevens? 

Wanneer u bij ons reserveert of informatie opvraagt, ontvangen wij persoonsgegevens van u 

die nodig zijn voor registratie:  

• Uw naam, uw email-adres en uw (mob.) telefoonnummer(s). 

• Bij een (aan)betaling van uw boeking verstrekt u uw bankrekeningnummer; dit nummer 

gebruiken wij alleen voor het eventueel terugstorten van de (aan)betaling (zie ook de 

Algemene voorwaarden op onze website). 

• Ook slaat de website van Camping De Slangenburg het IP-adres van uw computer op 

wanneer u met ons contact maakt. 

 

Waarvoor gebruikt Camping De Slangenburg uw persoonsgegevens? 

Camping De Slangenburg verwerkt uw persoonsgegevens in haar administratieve en  

financiële administratie.  

 

Hoe en hoe lang bewaart Camping De Slangenburg uw persoonsgegevens? 

We beveiligen onze systemen en gebruiken encryptie daar waar dat nodig is. Wij maken back-

ups om de gegevens van onze klanten te kunnen herstellen bij incidenten. 

Uw persoonsgegevens bewaren wij zo lang als nodig is, met inachtneming van de 

bewaarplicht volgens de fiscale wetgeving van zeven jaar. 

 

Wat zijn uw rechten? 

U hebt recht op inzage van de persoonsgegevens die Camping De Slangenburg van u 

verwerkt en bewaart. U hebt het recht om deze gegevens te laten corrigeren, over te laten 

dragen aan een derde en uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Het gebruik van deze 

rechten is voor u kosteloos. Als u van deze rechten gebruikt wilt maken, neemt u dan contact 

op met Camping De Slangenburg. (De contactgegevens staan onderaan deze 

privacyverklaring.) 

Indien u vraagt om verwijdering van persoonsgegevens zal Camping De Slangenburg 

meewerken indien de wet- en regelgeving zich hier niet tegen verzet. 

 

Frans en Marleen Wendt 

Camping De Slangenburg 

Loordijk 9 

7004 HW Doetinchem 

06 - 57 33 05 98 

www.campingdeslangenburg.nl  

info@campingdeslangenburg.nl  
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