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St.	  Camping	  het	  loze	  vissertje,	  gevestigd	  aan	  Loswalweg	  3	  3315LB	  Dordrecht,	  is	  verantwoordelijk	  
voor	  de	  verwerking	  van	  persoonsgegevens	  zoals	  weergegeven	  in	  deze	  privacyverklaring.	  
	  
Contactgegevens:	  
Website:	  https://www.campinghetvissertje.nl	  
Email:	  info@campinghetvissertje.nl	  
Loswalweg	  3	  
3315LB	  Dordrecht	  
Tel.	  +31	  78	  6162751	  
	  
P.M.	  van	  der	  Maas	  is	  de	  Functionaris	  Gegevensbescherming	  van	  St.	  Camping	  het	  loze	  vissertje.	  
Hij/zij	  is	  te	  bereiken	  via	  info@campinghetvissertje.nl	  
	  
Persoonsgegevens	  die	  wij	  verwerken	  
	  
St.	  Camping	  het	  loze	  vissertje	  verwerkt	  uw	  persoonsgegevens	  doordat	  u	  gebruik	  maakt	  van	  onze	  
diensten	  en/of	  omdat	  u	  deze	  zelf	  aan	  ons	  verstrekt.	  
Hieronder	  vindt	  u	  een	  overzicht	  van	  de	  persoonsgegevens	  die	  wij	  verwerken:	  
-‐	  Voor-‐	  en	  achternaam	  
-‐	  Adresgegevens	  
-‐	  Telefoonnummer	  
-‐	  E-‐mailadres	  
-‐	  Bankrekeningnummer	  
	  
Bijzondere	  en/of	  gevoelige	  persoonsgegevens	  die	  wij	  verwerken	  
	  
Onze	  website	  en/of	  dienst	  heeft	  niet	  de	  intentie	  gegevens	  te	  verzamelen	  over	  websitebezoekers	  die	  
jonger	  zijn	  dan	  16	  jaar.	  Tenzij	  ze	  toestemming	  hebben	  van	  ouders	  of	  voogd.	  We	  kunnen	  echter	  niet	  
controleren	  of	  een	  bezoeker	  ouder	  dan	  16	  is.	  Wij	  raden	  ouders	  dan	  ook	  aan	  betrokken	  te	  zijn	  bij	  de	  
onlineactiviteiten	  van	  hun	  kinderen,	  om	  zo	  te	  voorkomen	  dat	  er	  gegevens	  over	  kinderen	  verzameld	  
worden	  zonder	  ouderlijke	  toestemming.	  Als	  u	  ervan	  overtuigd	  bent	  dat	  wij	  zonder	  die	  toestemming	  
persoonlijke	  gegevens	  hebben	  verzameld	  over	  een	  minderjarige,	  neem	  dan	  contact	  met	  ons	  op	  via	  
info@campinghetvissertje.nl,	  dan	  verwijderen	  wij	  deze	  informatie.	  
	  
Met	  welk	  doel	  en	  op	  basis	  van	  welke	  grondslag	  wij	  persoonsgegevens	  verwerken	  
	  
St.	  Camping	  het	  loze	  vissertje	  verwerkt	  de	  volgende	  persoonsgegevens	  voor	  de	  volgende	  doelen:	  
-‐Het	  komen	  tot	  een	  overeenkomst	  betreffende	  een	  verblijf	  op	  de	  camping	  en	  de	  daaruit	  
voortvloeiende	  (financiële)	  afhandeling,	  
-‐	  U	  te	  kunnen	  bellen	  of	  e-‐mailen	  indien	  dit	  nodig	  is	  om	  onze	  dienstverlening	  uit	  te	  kunnen	  voeren	  
-‐	  St.	  Camping	  het	  loze	  vissertje	  verwerkt	  ook	  persoonsgegevens	  als	  wij	  hier	  wettelijk	  toe	  verplicht	  
zijn,	  zoals	  gegevens	  die	  wij	  nodig	  hebben	  voor	  onze	  belastingaangifte.	  
	  
Hoe	  lang	  we	  persoonsgegevens	  bewaren	  
	  
Als	  u	  een	  contact-‐	  of	  aanmeldformulier	  op	  de	  website	  invult,	  of	  ons	  een	  e-‐mail	  stuurt,	  dan	  worden	  de	  
gegevens	  die	  u	  ons	  toestuurt	  bewaard	  zolang	  als	  naar	  de	  aard	  van	  het	  formulier	  of	  de	  inhoud	  van	  uw	  
e-‐mail	  nodig	  is	  voor	  de	  volledige	  beantwoording	  en	  afhandeling	  daarvan.	  



St.	  Camping	  het	  loze	  vissertje	  bewaart	  uw	  persoonsgegevens	  niet	  langer	  dan	  strikt	  nodig	  is	  om	  de	  
doelen	  te	  realiseren	  waarvoor	  uw	  gegevens	  worden	  verzameld,	  in	  ieder	  geval	  niet	  langer	  dan	  tot	  
uiterlijk	  het	  eind	  van	  het	  seizoen	  waarin	  de	  overeenkomst	  tot	  stand	  kwam	  en	  uitgevoerd	  is.	  
	  
Geautomatiseerde	  besluitvorming	  
	  
St.	  Camping	  het	  loze	  vissertje	  neemt	  niet	  op	  basis	  van	  geautomatiseerde	  verwerkingen	  besluiten	  
over	  zaken	  die	  (aanzienlijke)	  gevolgen	  kunnen	  hebben	  voor	  personen.	  


