
PRIVACYREGLEMENT CAMPING OENSELSFRUITWEIKE 
 
WELKE PERSOONSGEGEVENS ONTVANGT OENSELSFRUITWEIKE 
Minicamping Oenselsfruitweike ontvangt van campinggasten persoonsgegevens en wel: naam, 
voornaam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres.  
De wijze van ontvangst kan zijn per e-mail, telefonisch of per brief of mondeling. 
Ingeval campinggasten zelf gemaakte foto’s van de camping en of van zich zelf publiceren op het 
internet via oa. Facebook of via Google of aan ons verstrekken voor publicatie verleent men 
toestemming tot het publiceren ervan. Daartoe behoort ook het aan ons versturen van berichten ter 
publicatie in ons gastenboek op de website. 
 
VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 
Voor het maken van offertes en of facturen gebruiken wij de door de campinggasten ter beschikking 
gestelde gegevens. Campinggasten ontvangen vaak vooraf een offerte per mail met daarop vermeld 
hun persoonsgegevens.  
 
Voor het naderhand mogen sturen van mails of post vragen wij toestemming bij de aanmelding als 
campinggast. Dit staat sedert 25 mei ook op de offerte. Die toestemming kan men te allen tijde 
intrekken. 
 
GEDWONGEN BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS 
Op grond van de wetgeving zijn wij verplicht de op de facturen vermelde persoonsgegevens minstens 
7 jaar te bewaren, aangezien de belastingdienst ons een bewaarplicht oplegt.  
 
WISSEN VAN PERSOONSGEGEVENS 
Het wissen van persoonsgegevens die wij voor de belastingdienst moeten bewaren kan dus pas na 7 
jaar, indien campinggasten daartoe bij ons een verzoek indienen. 
Foto’s kunnen direct na een verzoek daartoe worden gewist evenals gepubliceerde berichten in ons 
gastenboek op de website of andere aan ons gestuurde mails. 
 
TOESTEMMING OPSLAG PERSOONSGEGEVENS 
Indien campinggasten ons via e-mail of op andere wijze persoonsgegevens verstrekken wordt men 
geacht ons toestemming te hebben gegeven ter bewaring en verwerking. Indien men de privacy 
verklaring op de website aan kruist, geeft men toestemming tot gebruik en opslag uitsluitend in de 
bovengenoemde zin.  
 
PRIVACY 
Oenselsfruitweike zal nooit naar zeer persoonlijke gegevens vragen zoals geboortedata of 
bankgegevens. Indien bankgegevens worden gevraagd dan is dit uitsluitend voor eenmalig gebruik . 
 
TRACKERS, HACKERS  
Indien trackers of hackers persoonsgegevens van onze website of onze computer halen, is dit niet 
door ons gewild. Wij zullen dan bij de politie aangifte doen van diefstal van persoonsgegevens. 
Om diefstal van gegevens te voorkomen hebben wij onze website met een slotje voorzien en 
gebruiken een antispamfilter. Wij kunnen diefstal echter nooit uitsluiten. Ook hebben wij bij het 
versturen van een bericht via onze website controlevragen of woorden die men moet invullen, dan 
wel enkel moet aanvinken, ingevoerd. Daarnaast heeft onze webmaster antispamware in de website 
geïntegreerd. 
 
AUTEURSRECHTEN 
Op al de door ons gepubliceerde foto’s sluiten wij een auteursrecht nooit uit. 
Oensel, mei 2018 


