Privacyverklaring Strandhotel Buren aan Zee
Strandhotel Buren aan Zee respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking
van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet
Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Strandhotel Buren aan Zee verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van
de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Als u in onze databank geregistreerd staat, hebt u het recht een afschrift te ontvangen van de over u
verzamelde gegevens. Een verzoek daartoe kunt u indienden via het contactformulier. Als uit het
ontvangen afschrift naar uw mening blijkt dat de gegevens die over u zijn vastgelegd niet juist of
onvolledig zijn of naar uw mening, gelet op het doel van de registratie, niet in de databank van
Strandhotel Buren aan Zee thuis horen, dan kunt u ons vragen de gegevens aan te passen of te
verwijderen. Ook voor een dergelijk verzoek kunt u ons contactformulier gebruiken.
Wij zullen de opgeslagen informatie gebruiken om onze diensten uit te oefenen zoals genoemd in de
voorwaarden. Verder mogen wij informatie over u gebruiken om u te voorzien van informatie over
onze diensten en aanbiedingen waarvan we denken dat ze relevant voor u zijn. Wij bieden
bijvoorbeeld een nieuwsbrief waarmee wij u willen informeren over nieuws en onze acties. Iedere
nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Als u gebruik maakt van onze site slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn
informatie van welke URL u komt, naar welke URL u toe gaat, welke browser u gebruikt en uw IPadres. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze site
en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de
gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die
iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. Strandhotel Buren aan Zee is wel
geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers
krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina's worden het meest bezocht?
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale
netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt
aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te
zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
Dit geldt ook voor andere Social Media kanalen.

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze
website worden gepubliceerd.
Buren, mei 2018.

