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De Gerrithoeve hecht eraan uw persoonlijke gegevens te beschermen. Per 25 mei 2018
werd de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Hieronder vindt u ons privacybeleid dat in lijn is met de AVG.
Dit privacybeleid biedt u inzicht in de persoonlijke gegevens die wij van u hebben en hoe wij
hiermee omgaan.

1. Welke persoonlijke gegevens hebben wij?
Hierbij maken wij onderscheid tussen lezers van onze nieuwsbrief en de gasten van onze
plattelandscamping en onze boerderijwoning.
a. Nieuwsbrieflezers
Van de nieuwsbrieflezers beschikken wij over hun naam en email adres.
b. Plattelandscamping en boerderijwoning
Van de gasten die gebruik maken van onze camping of onze boerderijwoning kunnen wij
beschikken over hun naam en adresgegevens, hun email adres en hun telefoonnummer.
c. Diversen, bijvoorbeeld voor een overeenkomst of een offerte.
Hier kunnen wij beschikken over naam en adresgegevens, telefoonnummer en email adres.
2. Waarom hebben wij deze gegevens?
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de specifieke doeleinden waarvoor
zij bedoeld zijn.
a. Nieuwsbrief
Wij versturen onze nieuwsbrief per email en wij gebruiken de gegevens uitsluitend daarvoor.
b. Plattelandscamping en boerderijwoning
Wij beschikken over de gegevens om onze gasten te kunnen bereiken:
- om een overeenkomst te kunnen sluiten;
- in noodgevallen met betrekking tot de overeenkomst;
- indien er vragen zijn over de overeenkomst (bijvoorbeeld kampeerperiode of betaling);
- om hen eventueel enkele malen per jaar te kunnen berichten over ons bedrijf, bijvoorbeeld
over de opening van ons campingseizoen.
c. Diversen
Wij beschikken over de gegevens om contact te kunnen onderhouden.
3. Hoe lang bewaren wij de gegevens?
a. Nieuwsbrief lezers
Het email adres van onze nieuwsbrieflezers bewaren wij totdat de nieuwsbrieflezer aangeeft
geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen. Op dat moment verwijderen wij de betreffende
gegevens uit ons bestand.
b. Plattelandscamping en boerderijwoning
De betreffende gegevens kunnen wij bewaren tot het moment dat iemand aangeeft geen
informatie meer van ons te willen ontvangen.

c. Diversen
De gegevens kunnen worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het
betreffende doel.
4. Hoe bewaren wij uw gegevens?
De Gerrithoeve zal persoonlijke gegevens zorgvuldig verwerken en beveiligen. Uw informatie
bewaren wij daartoe in een beschermde database.
5. Delen wij uw gegevens met derden?
De Gerrithoeve zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of
anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande
toestemming.
Wij zullen persoonlijke gegevens alleen aan derden verstrekken indien wij daarvoor
uitdrukkelijke toestemming van u hebben verkregen, of indien wij een verzoek krijgen van
een toezichthoudende autoriteit of opsporingsautoriteit op basis van een wettelijke
verplichting of een juridische uitspraak.
6. Hoe weet u welke gegevens wij van u hebben?
U heeft recht op inzage in uw persoonlijke gegevens. Indien u wilt weten welke persoonlijke
informatie wij van u hebben, kunt u een email sturen naar De Gerrithoeve.
7. Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens laten wijzigen of verwijderen?
U heeft het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te
vragen. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te
allen tijde intrekken.
U kunt uw persoonlijke gegevens laten wijzigen of verwijderen door een email te sturen naar
De Gerrithoeve.
8. Onze website
De website van De Gerrithoeve maakt geen gebruik van cookies of soortgelijke
webtechnologie om gegevens te verzamelen.
Onze website kan een link bevatten naar een andere website. Wanneer u andere websites
bezoekt via een dergelijke link, kan de beheerder van die website gegevens over u
verzamelen. Deze gegevens worden gebruikt volgens het privacybeleid van die betreffende
website en dit kan afwijken van ons privacybeleid. De Gerrithoeve is niet verantwoordelijk
voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere organisatie. Wij raden u aan om
het privacybeleid van de desbetreffende organisaties te raadplegen.
9. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Onze contactgegevens zijn:
De Gerrithoeve, Kollenburgsebaan 11a, 5062 TH Oisterwijk
telefoonnummer: 0411 673 189 en info@gerrithoeve.nl.
10. Wijziging van dit privacybeleid
De Gerrithoeve behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen. Wij nodigen u
uit om het regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de meest recente versie.

