Privacy Statement Beertjeshoeve B.V.
Laatst gewijzigd: 15 januari 2019
Wij zijn Beertjeshoeve B.V. ,kantoorhoudend Dorpsstraat 19A 3886 AR Garderen. We staan
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 09037499.
Beertjeshoeve B.V echt waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. In
deze Privacy Statement leggen we uit welke persoonsgegevens we op deze website
verzamelen en met welk doel. Ook geven we aan wat uw rechten zijn.
Contactformulieren
Beertjeshoeve B.V is eigenaar en exploitant van de Beertjeshoeve (Voorthuizen)
Op de websites van deze parken zijn contactformulieren waar u uw naam, mailadres en
telefoonnummer kunt invoeren en een bericht achterlaten. Wij gebruiken deze
persoonsgegevens op basis van uw toestemming. We gebruiken de persoonsgegevens om
contact met u op te nemen als u een vraag heeft over ons, of om aan u informatie te
verstrekken.
We bewaren de persoonsgegevens tot we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.
Persoonsgegevens die wij niet meer nodig hebben, worden verwijderd.
Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze
producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete
toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Iedere nieuwsbrief bevat bovendien een link waarmee u zich kunt afmelden. Zodra u zich
afmeldt, worden uw naam en emailadres uit ons bestand verwijderd. Het abonneebestand
van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Berekening forensenbelasting
Jaarlijks verstrekt Beertjeshoeve B.V. aan de gemeente Barneveld de naam, het adres en de
woonplaats van chaleteigenaren. Dit is nodig voor de berekening van de forensenbelasting.
Wij delen deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting.
Incidenteel komt het voor dat Beertjeshoeve B.V van de bevoegde autoriteiten de vraag krijgt
of een bepaald persoon bij ons verblijft, bijvoorbeeld in verband met overlast. Wij geven dan
persoonsgegevens door op grond van een wettelijke verplichting.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan deze website naar uw computer
wordt meegestuurd en op uw harde schijf opgeslagen. De opgeslagen informatie kan bij uw
volgende bezoek aan deze website weer naar onze server worden teruggestuurd. Zo kunnen
we u herkennen en beter van dienst zijn.
Beertjeshoeve B.V maakt gebruik van technische cookies om de functionaliteit van bepaalde
pagina’s van de website te optimaliseren. Ook maken we gebruik van diensten van Google
waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google
Analytics.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt. Het gaat
daarbij met name om het IP-adres van uw computer, een eventuele gebruikersnaam, het

tijdstip van opvraging en de gegevens die uw browser over u meestuurt. Wij anonimiseren
deze gegevens zo veel mogelijk. U kunt cookies altijd van uw computer verwijderden via de
instellingen van uw browser.
Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan gemeenten, andere bedrijven of instanties,
als dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of als de wet dat van ons vraagt. In
een geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij
persoonsgegevens bovendien aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
U heeft de volgende rechten:
•

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Beertjeshoeve B.V. heeft en wat wij
daarmee doen;

•

inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;

•

het laten corrigeren van fouten;

•

het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

•

intrekken van toestemming;

•

bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Mocht u van uw rechten gebruik willen maken, dan kunt u via onderstaand mailadres contact
met ons opnemen. Uw verzoek wordt binnen vier weken afgehandeld. Om misbruik en/of
fraude te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.
Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij maken gebruik van
strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang
krijgen tot persoonsgegevens. Als er sprake is van misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen, nemen wij passende
maatregelen. Persoonsgegevens die wij niet nodig hebben, worden door ons verwijderd.
Klacht indienen
Heeft u een klacht, dan proberen we er natuurlijk samen uit te komen. Vindt u desondanks
dat Beertjeshoeve B.V u niet op de juiste manier helpt, dan heeft u het recht een klacht in te
dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl wordt uitgelegd hoe u een klacht kunt indienen.
Wijziging privacy statement
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De gewijzigde versie zal op onze website
worden gepubliceerd en van een nieuwe datum worden voorzien.
Contactgegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzingen in (of verwijdering van)
uw persoonsgegevens kunt u
te allen tijde richten aan:
info@debeertjeshoeve.nl
Beertjeshoeve B.V.
Dorpsstraat 19A
3886 AR Garderen

