Privacyverklaring
Voor Chaletpark Kootwijkerduin, geves8gd aan de Nieuw Milligenseweg 53A, 3775 KR
Kootwijk, is Schoorl Slagharen Beheer bv, ’t VijEoekje 9, 7776 CP Slagharen verantwoordelijk
voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website, alsmede die van onze parkgasten en
dragen er zorg voor dat de persoonlijke informa8e die u ons verschaO vertrouwelijk wordt
behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in
overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Voor- en achternaam / Geboortedatum / Adresgegevens / Telefoonnummer / E-mailadres.
Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten; behandelen van informa8e aanvragen; verzenden van reclamefolders en/of
nieuwsbrieven, facturen; verwerken van betalingen; informeren over wijzigingen in onze
diensten, voorwaarden en producten; u te kunnen bellen of e-mailen om onze diensten naar
behoren uit te voeren.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, ons een e-mail stuurt, dan
worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de persoonsgegevens: zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en
aEandeling, alsmede weXelijke verplich8ngen.
Cookies
Een Cookie is een (gedeelte van) informa8e opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker
met informa8e over de gebruiker. De cookie wordt enkel aangemaakt, als de gebruiker zich op
de site bevindt en wordt weer verwijderd als de gebruiker zich van de site verwijderd.
Cookies worden ook gebruikt voor aangemelde gebruikers, zodat zij niet elke keer opnieuw
hun wachtwoord moeten invoeren, wanneer zij binnen de url naar een ander pagina gaan en
worden gebruikt om bij te houden welke keuzes de gebruiker maakt 8jdens het bezoek aan de
site. Beiden met de inten8e de gebruiksvriendelijkheid te verhogen.
Google Analy6cs Wij maken gebruik van Google Analy8cs om bij te houden hoe gebruikers de
website gebruiken. De aldus verkregen informa8e wordt, met inbegrip van het adres van uw
computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten.
Google gebruikt deze informa8e om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om
rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders
informa8e over de eﬀec8viteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze
informa8e aan derden verschaﬀen indien Google hiertoe weXelijk wordt verplicht, of voor
zover deze derden de informa8e namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Facebook en Twi:er (social media) Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te
kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en TwiXer. Deze knoppen
worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en TwiXer zelf. Deze
code plaatst onder meer een cookie.
Leest u de privacyverklaring van Facebook en van TwiXer (welke regelma8g 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.

Inzage, correc6e en recht van verzet Indien u een rela8e met ons bedrijf heeO, heeO u na
schriOelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons
verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriOelijk verzoeken de gegevens te
wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriOelijk op de hoogte stellen, indien u
niet wilt worden benaderd met informa8e over onze producten en diensten door dit te melden
bij navolgend adres:
Schoorl Slagharen Beheer bv, ’t VijEoekje 9, 7776 CP Slagharen.
Wijzigingen
Schoorl Slagharen Beheer B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit
privacy statement. Check daarom regelma8g dit privacy statement voor het huidige
privacybeleid van Schoorl Slagharen Beheer B.V. en deze website: www.kootwijkerduin.nl.

