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Voor camperverhuurpagina.nl is een zorgvuldige omgang met gegevens van gebruikers van
groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Vastleggen en verwerking van gegeven
In het kader van de dienstverlening kan camperverhuurpagina.nl gegevens vastleggen in een
bestand. Camperverhuurpagina.nl gebruikt deze gegevens om gebruikers van
camperverhuurpagina.nl op de hoogte te houden van eigen interessante aanbiedingen van
producten en diensten.
Beveiliging gegevens
Camperverhuurpagina.nl maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te
voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Op camperverhuurpagina.nl
wordt bij opgegeven advertenties altijd alle ingevulde persoonsgegevens getoond.
Clickgedrag
Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde
pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat
camperverhuurpagina.nl haar dienstverlening verder kan optimaliseren.
Gebruik van cookies
Camperverhuurpagina.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van
cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer
wordt opgeslagen. Camperverhuurpagina.nl maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies
bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt om de voorkeuren die u heeft ingesteld
voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. U heeft de mogelijkheid om uw browser
zo in te stellen dat u een melding krijgt wanneer er een cookie geplaatst wordt. Hiervoor dient u
de instellingen van uw browser aan te passen.
Vrijgeven van informative naar derden
Camperverhuurpagina.nl verkoopt, verhandelt op welke wijze dan ook geen van uw persoonlijke
gegevens. Indien camperverhuurpagina.nl constateert dat uw handelingen en/of gedragingen in
strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden zullen wij uw persoonlijke gegevens
op verzoek van derden vrijgeven.
Wijzigingen
Camperverhuurpagina.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het
privacy statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor een update van
het privacybeleid van camperverhuurpagina.nl.
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