Privacyverklaring Sanaforma Logies B&B Buitengewoon
Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De
persoonlijke gegevens waar wij de beschikking over krijgen worden dan ook
zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) aan de verwerking van
persoonsgegevens stelt.
Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn
deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
In deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij verzamelen,
gebruiken en met welk doel we dit doen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 07-05-2018.
Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u
worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden
verstrekt.
Wij verwerken uw gegevens om u de door u afgenomen dienst(en) te kunnen leveren
en u indien nodig daarvoor te kunnen factureren. Gegevens worden bewaard voor
de nacht registratie voor de gemeente en de belasting dienst ,Gegevens die niet
langer nodig zijn worden door ons volledig verwijderd en na 7 jaar vernietigd .

Beveiliging van persoonsgegevens
E-mail
Wanneer u een contact- of reserverings aanvraag formulier op onze website invult, of
ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang
als dat naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is.
Wij bieden geen nieuwsbrieven aan zodat uw gegevens ook niet aan derden bekend
wordt .
Wij verstrekken de aan uw email gekoppelde gegevens niet aan derden

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door
middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat
deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens
omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen
alvorens van die websites gebruik te maken.
Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Het verdient derhalve aanbeveling deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u
van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per email richten
aan: Sanaforma Logies B&B Buitengewoon
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Google
Wij verzamelen gegevens die inzicht geven in het gebruik van de website. Hiervoor
hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij delen geen
gegevens met Google en gegevens ten behoeve van analytics (zoals IP adres)
worden anoniem verwerkt. Ook worden de verzamelde gegevens niet gebruikt voor
advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of bijvoorbeeld het Google
Display Network. De Google Analytics cookies die geplaatst worden zijn ten behoeve
van inzicht in aantallen bezoekers en het anoniem meten van populaire content.
Google verwijderd de data na 26 maanden.
Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van onze elektronische diensten gebruik van cookies.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website
wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt
opgeslagen. De cookie zorgt ervoor dat u gedurende de sessie blijft ingelogd.
Daarnaast kunnen wij met het cookieverschillende opvragingen van pagina’s van de
website combineren en daarmee het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het
gebruik van cookies weigeren. Het weigeren van de cookies kan echter de
functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken

