
 
 
Privacyverklaring 
 
Het is het beleid van Camping Jagtveld om uiterst zorgvuldig om te gaan 
met uw persoonlijke gegevens. 
 
Als u actief via welke wijze dan ook (telefonisch, via email, via website, etc.) 
reageert, bijvoorbeeld voor een informatieaanvraag of een reservering, 
worden de door u verstrekte gegevens gebruikt en opgenomen in het 
gastenbestand van Camping Jagtveld. Hiermee is het mogelijk u van 
diensten van Camping Jagtveld te voorzien. Deze gegevens worden gebruikt 
voor marketing-, datavalidatie-, en onderhoudsdoeleinden. Tevens schakelt 
Camping Jagtveld voor dienstverlening, marketing en incasso zorgvuldig 
geselecteerde bedrijven in. Deze bedrijven ontvangen uitsluitend de voor de 
uitvoering van hun taak benodigde gegevens. Uw gegevens zullen verder 
niet aan derden worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een 
andere manier openbaar worden gemaakt. 
Indien u gegevens van andere personen aan Camping Jagtveld verstrekt, 
dan wordt u geacht hiervoor toestemming van hen te hebben verkregen. 
Na schriftelijk verzoek heeft u het recht uw persoonlijke gegevens in te zien. 
Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Camping 
Jagtveld schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten 
verwijderen. 
Camping Jagtveld stelt alles in het werk uw gegevens te beschermen en 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de 
hier aan de orde zijnde gegevens van gebruikers. 
 
Camping Jagtveld gebruikt Google Analytics om het verkeer te meten op 
onze website. Dit geeft Camping Jagtveld inzicht hoe bezoekers onze 
website gebruiken en geeft de mogelijkheden om de website te verbeteren. 
 
Op de site van Camping Jagtveld zijn knoppen opgenomen om pagina’s te 
kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook. Leest u de 
privacy verklaring van deze pagina’s op hun eigen website om te zien hoe zij 
met uw gegevens omgaan. 
 
Camping Jagtveld maakt gebruik van cameratoezicht voor uw veiligheid en 
die van ons personeel. We hanteren een maximale bewaartermijn van 7 
dagen, tenzij bepaalde beeldopnamen langer nodig zijn voor afhandeling 
van incidenten. 
 
Camping Jagtveld houdt zich het recht voor dit privacy beleid aan te 
passen. Deze wijzigingen zullen op deze pagina doorgevoerd worden. 


