
Privacyverklaring 
 

Recreatiecentrum Putte Noord-Brabant BV/ Recreatiecentrum Hazeduinen/ Vakantiewoningen 
Emmahoeve (verder te noemen Recreatiecentrum Hazeduinen) verwerkt persoonsgegevens. In deze 
verklaring vindt u informatie over de verwerking, beveiliging, bewaartermijn en recht op inzage en 
verwijdering. 

 

Contactgegevens: 

https:// www.hazeduinen.nl, 1ste Verdelingsweg 6, 4645 RT, Putte 

www.vakantiewoningen-emmahoeve.nl, 1ste Verdelingsweg 6, 4645 RT Putte 

+31 164-602535, info@hazeduinen.nl, info@vakantiewoningen-emmahoeve.nl 

 

Welke gegevens worden verwerkt? 

Recreatiecentrum Hazeduinen verwerkt persoonsgegevens die wij ontvangen van u,   of van de 
huurder waarmee een overeenkomst is afgesloten (bijvoorbeeld het bedrijf waarvoor u werkt en een 
accommodatie of plaats voor u huurt), of van een notaris in verband met de koop van een perceel op 
het terrein aan de 1ste Verdelingsweg 6. Op bepaalde gedeelten op het terrein van Recreatiecentrum 
Hazeduinen zijn camera’s geïnstalleerd. Met borden en stickers is aangeduid waar beelden worden 
opgenomen. 

 

De volgende gegevens worden verwerkt: 

Voor- en achternaam 

Geboortedatum 

Adresgegevens 

Telefoonnummer 

Emailadres 

MAC-adres 

Camerabeelden 

 

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt? 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

• Uw emailadres voor het beantwoorden van vragen via email of antwoordformulier van de 
website. 

• Het aanmaken van een reservering (persoonlijk en/of op bedrijfsnaam) 

• Facturatie en administratie 

• Wet en Regelgeving (nachtregister, belastingdienst, verstrekken van gegevens aan 
wetshandhavingsinstanties). 

• Uw MAC adres voor het gebruik van het internet van Recreatiecentrum Hazeduinen 

 

Met derden die gegevens voor ons verwerken is of wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten.  

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard? 

Categorie Persoonsgegevens Bewaartermijn   Reden 

Personalia   7 jaar    Belastingdienst 

Adresgegevens   7 jaar    Belastingdienst 

Emailberichten   7 jaar    Belastingdienst/ Dienstverlening 

Camerabeelden  3 maanden   Politie/ Toezicht 

Overige    Tot einde klantrelatie 

    en financiële afhandeling   Dienstverlening/Service 

http://www.hazeduinen.nl/
http://www.vakantiewoningen-emmahoeve.nl/
mailto:info@hazeduinen.nl
mailto:info@vakantiewoningen-emmahoeve.nl


 

 

Bezoekgegevens website 

Recreatiecentrum Hazeduinen maakt geen gebruik van cookies als u onze website bezoekt. 

De gegevens die u invult op het contactformulier worden bewaard in onze inbox van onze 
emailadressen gedurende maximaal 7 jaar.  

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

U kunt daartoe een gespecificeerd verzoek tot Recreatiecentrum Hazeduinen richten door een e-mail 
te sturen naar info@hazeduinen.nl, onder vermelding van uw naam en adres.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen 4 weken op uw verzoek. 

In geval van een verzoek tot verwijdering zal Recreatiecentrum Hazeduinen de betreffende 
persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de 
betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen 
verwijdering verzetten. 

 

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd? 

Recreatiecentrum Hazeduinen heeft passende technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd voor zover bekend om uw persoonsgegevens te 
beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde 
openbaarmaking, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.  

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op met de receptie: +31 (0) 164-602535 of via info@hazeduinen.nl 

 

Datalek. 

Een datalek wordt gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens als het leidt tot een aanzienlijke kans 
op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige 
nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens (artikel 34a, eerste lid, Wbp). 
Het datalek wordt ook gemeld aan de betrokkene(n) indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen 
zal hebben voor diens organisatie of persoonlijke levenssfeer. 

 

Klachtrecht 

U heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Zie hiervoor de volgende website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

 

Wijzigingen 

Recreatiecentrum Hazeduinen kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden u dan ook aan deze Privacy 
Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy 
is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018. 

 


