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Deze website is eigendom van
Camping La Siesta S.L , en dient
louter om te informeren over de
diensten waarover onze Camping
beschikt. Het bezoeken van deze
website impliceert de kennis en de
aanvaarding van de volgende
bepalingen en
gebruiksvoorwaarden.
1. EIGENDOM VAN DE WEBSITE
1.1. In overeenstemming met de
meldingsplicht vervat in artikel 10
van de Wet 34/2002, van 11 juli, van
de Diensten van de
Informatiemaatschappij en de
Electronic commerce worden
vervolgens de volgende gegevens
weergegeven. De domeinnaam
www.camping-lasiesta.com, is
geregistreerd ten gunste van
Camping La Siesta, S.L met
rijksnummer B08231581 gevestigd te
C/ Nord 37-43840-Salou.
Telefoonnummer +34 977380 852
en emailadres
info@lasiestasalou.com. De
registratiegegevens van de
domeinnaam
www.camping-lasiesta.com zijn
Handelsregister van Barcelona,
Volume 1664, Folio 145, Blad nr.
14.669.
2. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN
DE WEBSITE
2.1. www.camping-lasiesta.com
biedt toegang tot een hoeveelheid
aan informatie, diensten,
programma’s of gegevens, (hierna,
“de inhoud”) op Internet die
toebehoren aan Camping La Siesta
SL. De gebruiker neemt de
verantwoordelijkheid op zich voor
het gebruik van het portaal. Deze
verantwoordelijkheid breidt zich uit
tot het register dat nodig kan zijn
voor het aanmelden bij bepaalde
diensten of inhoud.
2.2. De gebruiker zal
verantwoordelijk zijn voor het
verschaffen van waarheidsgetrouwe
en rechtmatige informatie.
3. BESCHERMING
PERSOONSGEGEVENS
3.1. In overeenstemming met het
bepaalde in de Verordening (EU)
2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april
2016 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen (AVG) en
de Organieke Wet 3/2018 van 5
december, delen we u mede dat de
verstrekte gegevens door CAMPING
LASIESTA, SL, fiscaal nummer
B08231581, gevestigd te 43840
Salou (Tarragona), Del Nord, 37,
telefoon 977.380.852, worden

verwerkt, en dat u contact kunt
opnemen met onze functionaris
gegevensbescherming via het
email-adres lopd@campinglasiesta.com. De verstrekte
gegevens worden verwerkt om te
kunnen voldoen aan het
reserveringsverzoek, de bestaande
commerciële relatie, het
accommodatie contract en de
betreffende administratieve
procedures, en om informatie te
kunnen verzenden, via welke middel
dan ook, over nieuws, diensten,
enquêtes en/of toekomstige
promoties van onze organisatie die
voor u van belang zou kunnen zijn,
mits u daarvoor toestemming hebt
gegeven. De gegevens worden
bewaard voor de periode die nodig
is om te voldoen aan de wettelijke
en contractuele verplichtingen
krachtens de vigerende regelgeving.
De wettelijke basis voor de
verwerking van de verzamelde
gegevens is de uitdrukkelijke
toestemming en de nakoming van
de verplichtingen die voortvloeien
uit het accommodatie contract. De
verstrekte gegevens worden
meegedeeld aan de
wetshandhavingsinstanties, zoals
door de wet bepaald, maar er
worden geen internationale
gegevensoverdracht verricht. U
kunt de rechten van toegang,
rectificatie, verwijdering, beperking,
overdraagbaarheid en verzet
schriftelijk uitoefenen op de
hierboven vermelde
maatschappelijke zetel of via e-mail
aan lopd@camping-lasiesta.com,
met een kopie van een officiële
identiteitsdocument. U kunt meer
informatie over uw rechten
verkrijgen door de website van het
Spaanse Agentschap voor
gegevensbescherming te bezoeken,
en zo nodig een klacht indienen bij
deze instantie.
4. INHOUD VAN DE WEBSITE
4.1. De gebruiker verbindt zich ertoe
op correcte wijze gebruik te maken
van de inhoud en diensten die
Camping La Siesta SL aanbiedt via
zijn portaal en met verklarend
karakter, en hen niet te gebruiken
voor het begaan van ongeoorloofde
en onwettelijke activiteiten of in
strijd met de goede trouw en de
openbare orde, geen schade te
veroorzaken aan de fysieke en
logische systemen van Camping La
Siesta SL , van haar leveranciers of
derden, geen virussen in te voeren
of te verspreiden in het netwerk,
geen toegang proberen te
verschaffen, of gebruik te maken
van de emailaccounts van de andere
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gebruikers, hun berichten te wijzigen
en/of te manipuleren.
4.2. Camping La Siesta SL behoudt
zich het recht voor al die
commentaren en bijdragen die het
respect voor de waardigheid van de
persoon schenden, of die, naar zijn
mening, niet geschikt zijn voor
publicatie te verwijderen.
4.3. Camping La Siesta SL zal in
ieder geval niet verantwoordelijk zijn
voor de meningen geuit door de
gebruikers via de forums, chats of
andere middelen voor participatie.
5. RECHT TOT UITSLUITING
5.1. Camping La Siesta behoudt zich
het recht voor de toegang tot het
portaal en /of aangeboden diensten
zonder voorafgaande kennisgeving,
van de eigen website of die van een
derde partij, te ontzeggen of in te
trekken aan die gebruikers die de
huidige Algemene
gebruiksvoorwaarden schenden.
6. HYPERLINKS
6.1. n het geval dat
www.campinglasiesta.com links of
hyperlinks aanmaakt met andere
sites op het Internet, zal Camping La
Siesta SL geen enkele controle
uitoefenen over deze sites en inhoud.
In geen geval zal Camping La Siesta
SL verantwoordelijkheid op zich
nemen voor de inhoud van een link
die aan een andere website
toebehoord.
6.2. Eveneens zal het insluiten van
deze externe verbindingen geen
enkele associatie, fusie of
samenwerking met de verbonden
entiteiten impliceren.
7. WIJZIGING VAN DE WEBSITE
7.1. Camping La Siesta S.L behoudt
zich het recht voor om de inhoud, de
configuratie of de presentatie van
zijn website up te daten, te wijzigen
of te verwijderen, op eender welk
moment, zonder voorafgaande
kennisgeving en zonder daarvoor
eender welke aansprakelijkheid op
zich te nemen.
8. WET EN JURISDICTIE VAN
TOEPASSING
8.1. In het algemeen, de relaties met
de gebruikers, voortkomend uit het
verlenen van diensten op deze
website, zijn onderworpen aan de
Spaanse wetgeving en jurisdictie. De
gebruikers van deze website zijn op
de hoogte van alles wat toegelicht
werd en aanvaarden dit vrijwillig.
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