PRIVACYBELEID
IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Naam van de Verwerkingsverantwoordelijke:

BTW-nummer

CAMPING LA SIESTA, SL

B08231581

Adres:
Del Nord, 37 43840 SALOU (Tarragona).
Doel:
Camping.

ALGEMENE PRIVACY INFORMATIE
TOEPASSINGSGEBIED

Het huidige privacybeleid van CAMPING LA SIESTA, SL regelt de verzameling, het gebruik
en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens die door Gebruikers op deze
website of in een van de Internet omgevingen van CAMPING LA SIESTA, SL zijn verstrekt.
Door de implementatie van formulieren die zijn opgenomen in de verschillende websites,
en die betrekking hebben op diensten van CAMPING LA SIESTA, SL, accepteren gebruikers
het opnemen en de verwerking van de gegevens in een verwerking van persoonsgegevens, die eigendom is van CAMPING LA SIESTA, SL waarbij de relevante rechten kunnen
worden uitgeoefend zoals neergelegd is in de navolgende clausules.
Alle wettelijke teksten zijn beschikbaar voor gebruikers en/of geïnteresseerden op de desbetreffende website.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

CAMPING LA SIESTA, SL, is de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het
verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de
diensten die deze aanbiedt.
CAMPING LA SIESTA, SL verplicht zich ertoe uw privacy en de veiligheid van uw
gegevens te respecteren en te beschermen. De identificatiegegevens van de
verwerkingsverantwoordelijke zijn:
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Naam van de Verwerkingsverantwoordelijke:

BTW-nummer

CAMPING LA SIESTA, SL

B08231581

Adres:
Del Nord, 37 43840 SALOU (Tarragona).
Contact met ons:
lopd@camping-lasiesta.com

Met welk doel verzamelen wij uw gegevens?

Overeenkomstig de bepalingen van de huidige regelgeving, verzamelt CAMPING LA SIESTA, SL alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de verlening van de diensten
die voortvloeien uit haar activiteiten en de overige diensten, maatregelen en activiteiten
voorzien door de wet.
Op deze website worden alleen contactgegevens verwerkt die verstrekt zijn door de Gebruikers. Gegevens die van de gebruiker verzameld kunnen worden zullen worden verwerkt ten behoeve van:
•
•
•
•
•

Beheer van contactgegevens.
Verzending van informatie die voor u van belang kan zijn.
Beheer van personeelsselectieprocessen.
Klantenbeheer.
Beheer van potentiële klanten.

We informeren u dat er geen geautomatiseerde beoordelingen zullen worden uitgevoerd,
of gebruikersprofielen zullen worden ontwikkeld.
Wij wijzen u er ook op dat gegevens uit de gegevensbestanden gebruikt kunnen worden
voor de identificatie van de Gebruikers en voor statistische onderzoeken van geregistreerde Gebruikers.
Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens zullen worden bewaard zolang de Gebruiker niet iets anders aangeeft, en voor de wettelijke vastgestelde termijnen, tenzij ze om logische en voor de hand
liggende redenen hun nut of het legitieme doel waarvoor ze zijn verzameld hebben verloren.
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Aan wie zullen uw gegevens worden doorgegeven?

De persoonlijke gegevens die u op de website invoert zullen worden overgedragen aan de
Wetshandhavingsinstanties, hetgeen bij wet is vereist.
CAMPING LA SIESTA, SL verkoopt, verhuurt en draagt geen persoonsgegevens over van
de gebruikers van deze website, behalve wanneer dat nodig is voor het verlenen van de
dienst zelf.
CAMPING LA SIESTA, SL verkoopt, verhuurt en draagt geen e-mailadressen van haar gebruikers over aan andere bedrijven, behalve wanneer dat nodig is voor het verlenen van
de dienst zelf.
De website heeft links, toepassingen of functies die gedeeld worden met derden, zoals sociale media of online communicatiesystemen. CAMPING LA SIESTA, SL is niet verantwoordelijk voor gegevens die verzameld worden in die toepassingen, functies of sociale media
die eigendom zijn van derden aangezien ze geen enkel beheer of controle daarover heeft,
dientengevolge zijn hierop de juridische verklaringen en het privacybeleid van toepassing
die vermeld kunnen staan op de websites en dergelijke van deze derden.
Wat zijn de rechten van de Gebruikers die ons hun gegevens verstrekken?

Gebruikers kunnen ten aanzien van de gegevens die verzameld zijn op de in het eerste
punt beschreven wijze, de rechten uitoefenen die erkend worden in Verordening (EU)
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
en het vrije verkeer van die gegevens en waarmee de Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), wordt ingetrokken, en met name de rechten van de portabiliteit, toegang, rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking.
De in de vorige paragraaf bedoelde rechten kunnen worden uitgeoefend door iedere gebruiker door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek vergezeld van een kopie
van de identiteitskaart of paspoort, naar het volgende adres:
CAMPING LA SIESTA, SL
Del Nord, 37 43840 SALOU (Tarragona).
Ook laten we de gebruikers weten dat ze de toestemming voor de verwerking van hun gegevens op elk gewenst moment kunnen intrekken, alsmede een klacht kunnen indienen bij de
Controle-autoriteit (Spaanse Bureau voor Gegevensbescherming) als ze dat passend achten.
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MELDING VAN INCIDENTEN EN ONREGELMATIGHEDEN

Ingeval zich een situatie of gedrag voordoet dat aanleiding zou kunnen geven tot een incident of onregelmatigheid van welke aard ook, neem dan contact op met:
CAMPING LA SIESTA, SL
Del Nord, 37 43840 SALOU (Tarragona).
AKKOORD VAN DE GEBRUIKER DAT HAAR/ZIJN GEGEVENS GEREGISTREERD
STAAN IN EEN GEGEVENSBESTAND

Het invoeren van gegevens op een of meerdere bladen voor gegevensverzameling impliceert de aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid, waarbij ervan
uitgegaan wordt dat zij/hij op de hoogte is van de gebruiksvoorwaarden en de wettelijke bepalingen daaromtrent en akkoord gaat met de volledige naleving ervan tijdens het
browsen en deelnemen aan HTTP www.camping-lasiesta.com.
In ieder geval is de gebruiker verantwoordelijk voor de echtheid van de verstrekte gegevens, dat deze correct, actueel en volledig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, en is de gebruiker verantwoordelijkheid voor de schade, zowel door winstderving als
door reële schade, die veroorzaakt kan worden door dergelijke onjuistheden of onwaarheden. In ieder geval, als de gegevens die verstrekt worden op de betreffende formulieren
eigendom mochten zijn van een derde, dan is de gebruiker alleen verantwoordelijk voor
de juiste verkrijging van toestemming en voor het informeren van de derde partij over de
aspecten in deze juridische verklaring en privacybeleid.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN GEBRUIKERS VOOR GEBRUIK EN INHOUD

Zowel toegang tot de websites en het gebruik dat gemaakt kan worden van de informatie
en de inhoud daarvan, zullen de exclusieve verantwoordelijkheid zijn van degene die het
doet. Dientengevolge is het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie, beelden,
inhoud en/of producten beschreven en toegankelijk via de website, onderworpen aan de
toepasselijke nationale en/of internationale wetgeving, alsmede aan de beginselen van
goede trouw en rechtmatig gebruik door de Gebruikers, die volledig verantwoordelijk zijn
voor de genoemde toegang en het correcte gebruik. Gebruikers zijn verplicht een redelijk
gebruik te maken van de diensten of inhoud, krachtens het beginsel van goede trouw en
met respect voor de geldende wetgeving, moraal, openbare orde, goede zeden, rechten
van derden of van CAMPING LA SIESTA, SL zelf, dit alles in overeenstemming met de
mogelijkheden en de doeleinden waarvoor ze zijn ontworpen. CAMPING LA SIESTA, SL
aanvaardt geen aansprakelijkheid, direct of indirect, voor reële schade of winstderving, die
voortvloeien uit het misbruik van de diensten of inhoud door Gebruikers of derden.
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INFORMATIE LSSI-CE [Wet op Diensten van de Informatiemaatschappij en Electronische Handel]

Ter nakoming van de verplichting tot informatieverstrekking, bedoeld in artikel 10 van de
huidige wet 34/2002 van 11 juli, op Diensten van de Informatiemaatschappij en Electronische Handel, informeren wij u dat de drijfkracht en beheerder van de inhoud van de
Website, waar u verschillende toepassingen of informatie kunt downloaden, CAMPING LA
SIESTA, SL is, gevestigd in Del Nord, 37 43840 SALOU (Tarragona) en met het beheer
over het Internetdomein HTTP: www.camping-lasiesta.com ingeschreven in het betreffende register, waarbij gebruikers en/of geïnteresseerden te woord gestaan worden via
het e-mailadres lopd@camping-lasiesta.com.
Elke andere activiteit, commerciële, handels-, administratieve of aanbestedende activiteit
van goederen en/of diensten is de verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde vennootschap, die eigenaar is van dit domein.
INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN ANDERE WEBSITES EN SOCIALE MEDIA

CAMPING LA SIESTA, SL stelt zich alleen verantwoordelijk voor de inhoud en het beheer
van webpagina’s waarvan ze de eigenaar is of houder van een recht van een gelijksoortige
aard. Elke andere webpagina, sociaal netwerk of informatie-opslagplaats online, buiten
deze website, is de verantwoordelijkheid van de wettelijke eigenaren ervan.
CAMPING LA SIESTA, SL werkt op normale wijze mee met verschillende toepassingen
en webomgevingen, en raadt altijd alle gebruikers aan om vóór de toegang tot deze webomgevingen zorgvuldig de desbetreffende juridische verklaringen en privacybeleid door
te lezen, en ze slechts dan te openen als ze de genoemde juridische tekst eenmaal in zijn
geheel hebben begrepen en geaccepteerd.
CAMPING LA SIESTA, SL verbindt zich ertoe om de inhoud te controleren die beschikbaar
is in genoemde sociale media en de gebruikers die er misbruik van maken de toegang te
ontzeggen.
CAMPING LA SIESTA, SL raad aan, in navolging van de instructies van het Nationaal Instituut van Communicatietechnologieën (INTECO) en het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (AEPD), om voor het gebruik van sociale media of browsen in internetomgevingen, de volgende handelingen uit te voeren (als u die ooit wilt gebruiken):
• Alle gebruikers wordt aanbevolen om gebruik te maken van pseudoniemen of
persoonlijke nicknames om op Internet bezig te zijn, zodat ze een echte “digitale
identiteit” hebben, die de veiligheid van hun persoonlijke en professionele leven
niet in gevaar brengt.
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• Gebruikers wordt aangeraden extra voorzichtig te zijn bij het publiceren van
audiovisuele en grafische inhoud in hun profielen, aangezien ze in dat geval de
privacy en intimiteit van mensen in hun omgeving in gevaar kunnen brengen.
• Er wordt aangeraden om voorafgaand aan de registratie als gebruiker, als ook
daarna, de algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid dat het platform
op de websites ter inzage heeft staan, door te lezen en na te kijken.
• Aanbevolen wordt om het privacy-niveau van het gebruikersprofiel in het sociale
netwerk correct in te stellen, zodat het niet volledig openbaar is, maar dat de informatie die in het profiel gepubliceerd is alleen toegankelijk is voor mensen die eerder
door de gebruiker aangemerkt zijn als “vrienden” of “rechtstreekse contacten”.
• Geadviseerd wordt om uitsluitend die personen als contactpersoon te accepteren
die bekend zijn of met wie men een eerdere relatie onderhoudt, en niet compulsief alle ontvangen contactverzoeken te accepteren en waar mogelijk en nodig te
onderzoeken wie degene is die contact verzoekt via het sociale netwerk.
• Het is raadzaam in het gebruikersprofiel geen fysieke contactgegevens te publiceren, waarmee iedereen te weten kan komen waar u woont, werkt of studeert
elke dag of de plaatsen voor ontspanning waar u regelmatig komt.
• Gebruikers van microblogging tools wordt geadviseerd in het bijzonder op te
passen met de publicatie van informatie met betrekking tot de plaatsen waar ze
op elk moment zijn.
• We raden aan alleen inhoud te gebruiken en te publiceren waarover men voldoende intellectuele eigendomsrechten heeft. Anders pleegt de gebruiker een onrechtmatige daad die door nationale rechterlijke instanties kan worden beschermd.
• Gebruikers wordt aangeraden om verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden te gebruiken voor de toegang tot de verschillende sociale media waarvan men
lid is.
• Aanbevolen wordt om wachtwoorden te gebruiken met een minimale lengte van
8 alfanumerieke tekens en met gebruik van hoofdletters en kleine letters.
• Alle gebruikers wordt geadviseerd antivirussoftware te installeren op hun computers en correct bijgewerkt te houden.
• Minderjarigen moeten niet teveel persoonlijke gegevens bekendmaken. De gegevens moeten nooit aan vreemden gegeven worden.
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• Alle informatie met betrekking tot de website moet worden gelezen. Daarin
wordt uitgelegd wie de eigenaren zijn en wat het doel is waarvoor de gegevens
worden gevraagd.
• Als de gebruiker onder de veertien jaar is, is ook de toestemming nodig van de
ouders/verzorgers. In deze gevallen, wanneer er gegevens gevraagd worden door
een sociaal netwerk, moet aan de ouders of verzorgers gevraagd worden of ze de
registratie goedkeuren of niet.
• Gebruikersnamen en wachtwoord moeten niet aan derden doorgegeven worden,
noch met vrienden of klasgenoten gedeeld worden. Deze gegevens zijn vertrouwelijk en mogen niet worden meegedeeld aan derden en/of onbekenden.
• Wanneer er vragen zijn over een situatie die voortvloeit uit het gebruik van
sociale media en samenwerkingsinstrumenten, moeten deze altijd gesteld worden
aan ouders of verzorgers.
• Houd de computer in een gemeenschappelijke ruimte van het huis.
• Er moeten regels over het gebruik van Internet in huis worden vastgesteld.
• Ouders moeten de werking en zowel de positieve als negatieve mogelijkheden
van dit soort platformen kennen.
• Activeren van het ouderlijk toezicht en controle-instrumenten van het platform,
evenals het vaststellen van het e-mailadres van de ouder of verzorger als secundair e-mailadres.
• Ervoor zorgen dat leeftijdverificatie-controles worden uitgevoerd.
• Zorgen voor de correcte installatie van de inhoudblokkering.
• Bewustmaken en informeren van de minderjarigen over de veiligheidsgerelateerde aspecten.
• Minderjarigen uitleggen dat ze nooit moeten afspreken met mensen die ze online
hebben leren kennen en als ze het doen dan altijd in het gezelschap van hun ouders of verzorgers.
• Ervoor zorgen dat minderjarigen de risico’s en gevolgen kennen van het hosten
van inhoud, zoals video’s en foto’s, evenals het gebruik van webcamera’s via sociale media.
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• Het gebruikersprofiel van de minderjarige controleren.
• Ervoor zorgen dat de minderjarige slechts toegang krijgt tot de pagina’s die aanbevolen worden voor zijn/haar leeftijd.
• Ervoor zorgen dat minderjarigen niet hun volledige naam gebruiken.
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