Privacyverklaring Camping Lemmer
Inleiding

Technologische ontwikkelingen in samenhang met steeds meer digitale dienstverlening stellen andere
eisen aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. Camping Lemmer is een gemeentelijke
camping en behandelt uw persoonsgegevens met zorg, onder andere door maatregelen te nemen op het
gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie en transparantie.
Voor de omgang met persoonsgegevens gelden in het bijzonder de volgende wet- en regelgeving:
• De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)
• De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze wet- en regelgeving voorziet in algemene regels waar wij ons aan moeten houden bij de verwerking
van persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de regels voor
het gebruik van persoonsgegevens.

Uitgangspunten

Wij dragen zorg voor de beveiliging van persoonsgegevens en respecteren ieders privacy. Om dit te
waarborgen hanteren wij de volgende uitgangspunten:
Transparantie
Het beginsel van transparantie houdt in dat voor u inzichtelijk is in hoeverre en op welke manier uw
persoonsgegevens worden verwerkt.
Grondslag, doelbinding, rechtmatigheid en behoorlijkheid
Uw persoonsgegevens worden alleen voor vooraf bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde
doelen verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een gerechtvaardigde grondslag
verwerkt.
Minimale gegevensverwerking
Alleen persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn worden verwerkt.
Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig
zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om wettelijke bepalingen te kunnen naleven.
Vertrouwelijkheid
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk. Daarbij zorgen wij
voor passende beveiliging van persoonsgegevens.
Subsidiariteit en proportionaliteit
Dat betekent dat het doel, de aard en omvang van de persoonsgegevens die worden verwerkt met elkaar in
verhouding zijn.
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Verwerking persoonsgegevens

Voor het beantwoorden van uw vragen of het behandelen van uw reservering , hebben wij bepaalde
persoonsgegevens van u en uw eventuele reisgenoten nodig. De volgende persoonsgegevens kunnen wij
vragen en verwerken:
• Voor –en achternaam
• Geslacht
• Adres, Postcode en Woonplaats
• Geboortedata
• Telefoonnummer/ E-mailadres
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren is de verantwoordelijke
voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente heeft een Functionaris Gegevensbescherming
(FG) aangesteld. U kunt het college en de FG van de gemeente bereiken via Postbus 101, 8500 AC te Joure,
info@defryskemarren.nl of telefonisch via 14 05 14. De FG is ook benaderbaar via
privacy@defryskemarren.nl.

Verwerkers

Voor het verwerken van uw reservering maken wij gebruik van diensten van derde partijen. Hierover
hebben wij met deze derden afspraken gemaakt, die zijn vastgelegd in een Verwerkersovereenkomst.

Uw rechten

U heeft wettelijk gezien een aantal rechten die te maken hebben met de verwerking van uw
persoonsgegevens. Het gaat om de volgende rechten:
Recht op informatie
Dit recht vangt aan bij het vragen van uw persoonsgegevens of de eerste verwerking van uw
persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring geven wij invulling aan uw recht op informatie.
Recht op inzage
U heeft het recht om, als er persoonsgegevens van u verwerkt worden, inzage te verkrijgen (artikel 15 AVG)
in uw eigen persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met de campingbeheerder. Dit kan ook
persoonlijk. Neem dan een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) mee.
Recht op rectificatie
U heeft het recht om onverwijld rectificatie van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen (artikel 16
AVG) .
Recht op gegevenswissing
Het recht op vergetelheid wordt ook wel recht op gegevenswissing genoemd (artikel 17 AVG). Onder de
AVG mag u onder omstandigheden ook een verzoek doen tot wissing (verwijdering) van de
persoonsgegevens .
• de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of
anderszins verwerkt;
• u trekt de toestemming om te verwerken in, en er is geen andere rechtsgrond
• u maakt bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde
gronden voor de verwerking,
• de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
Voor het uitoefenen van het recht op rectificatie of gegevenswissing vragen wij u om contact met ons op te
nemen.
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Besluit op uw verzoek
Binnen een maand na ontvangst wordt uw verzoek beoordeeld en ontvangt u een besluit. Deze termijn kan
in een aantal situaties verlengd worden. U ontvangt daarover dan bericht.
Klachten
Voor klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris
Gegevensbescherming (FG) van de gemeente De Fryske Marren. De FG is bereikbaar via
privacy@defryskemarren.nl of 14 05 14. Ook is het mogelijk een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP).

Website en Cookies

U kunt deze website anoniem bezoeken, tenzij u persoonlijke gegevens invult . Wel willen wij een beeld
krijgen van het aantal bezoekers van onze site en welke pagina’s er worden bezocht. Daarvoor worden
enkel het aantal bezoeken geregistreerd en niet de identiteit van de bezoekers. Uw gegevens blijven dus
anoniem.
Ook om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdelijk op uw harde schijf wordt geplaatst door een webserver.
Met behulp van een cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en
kan de website speciaal op u worden ingesteld. Een cookie helpt u dus tijd te besparen. Een cookie kan
geen virussen verspreiden.
U kunt cookies weigeren in uw browserinstellingen. Wij wijzen u er echter op dat de werking en het gebruik
van sommige onderdelen op de website kan vertragen of onmogelijk kan maken. Via de helpfunctie van uw
browser (vaak terug te vinden in het menu “opties”) vindt u meer informatie over cookies.

Wijzigen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in
werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn. Wij raden u aan de privacyverklaring geregeld te
raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u dit kenbaar maken aan de Functionaris
Gegevensbescherming (FG) van de gemeente De Fryske Marren. De FG is bereikbaar via
privacy@defryskemarren.nl of 14 05 14.
Meer informatie over AVG vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
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