Algemene Verordening Gegevensbescherming
La Rose des Sables - vzw Vakantiecentrum

1. Uw recht op respect voor uw privéleven
In het kader van haar activiteiten verwerkt de vzw La Rose des Sables - Vakantiecentrum persoonsgegevens. Zij hecht
groot belang aan het respecteren van uw privéleven. La Rose des Sables voldoet daarom aan de voorschriften op dit
gebied en in het bijzonder aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring heeft als doel u duidelijk te informeren over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en wat
uw rechten hierop zijn.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
La Rose des Sables – vzw Vakantiecentrum, Gaupinlaan 1 - 8670 Oostduinkerke (vestigingsplaats), Chaussée de Mons, 228
- 1480 Tubize (hoofdkantoor) is verantwoordelijk voor de verwerking van al uw persoonsgegevens en zorgt voor de
vertrouwelijkheid en de beveiliging van die gegevens.
U kunt contact met ons opnemen door een brief te schrijven naar de bovenstaande adressen, per e-mail
receptie@larosedessables.be of door het contactformulier op onze website in te vullen.

3. Wie zijn de personen van wie hun persoonsgegevens worden verwerkt?
De verwerkte persoonsgegevens kunnen betrekking hebben op verschillende categorieën personen:
• Klanten: alle klanten van La Rose des Sables - vzw Vakantiecentrum
• Leveranciers en dienstverleners
• Derden: alle personen die niet in een van de bovenstaande categorieën vallen, maar die in contact kunnen komen met
La Rose des Sables - vzw Vakantiecentrum en van wie persoonsgegevens kunnen worden verwerkt (vb.
inschrijvingsverzoek nieuwsbrief).

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
La Rose des Sables - vzw Vakantiecentrum kan bepaalde persoonsgegevens verwerken, afhankelijk van de diensten die u
gebruikt:
• Identificatiegegevens: naam, adres, enz.
• Contactgegevens: telefoonnummer, enz.
• Digitale persoonsgegevens: e-mailadres, IP-adres, cookies, enz.

5. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor verschillende doeleinden, afhankelijk van de diensten die u gebruikt en in
functie van de dienst waarvoor u contact met ons opneemt.
• Reserveringen bij La Rose des Sables
• Implementatie van de activiteiten en communicatie
Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt om u te informeren over onze nieuwe diensten, aankomende
acties of evenementen. Dit kan alleen worden gedaan in de context van ons legitiem belang om te
communiceren over onze aanbiedingen of als u hiervoor toestemming hebt gegeven (bijvoorbeeld voor de
nieuwsbrief).
U kunt ons altijd laten weten dat u deze communicatie niet langer wenst te ontvangen. Dit is ook mogelijk
met behulp van de afmeldlink die onderaan elke elektronische communicatie wordt aangeboden. Er zal dan
rekening worden gehouden met uw keuze om in dit verband niet meer te worden gecontacteerd.
• Ondersteunende activiteiten van La Rose des Sables
Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt wanneer La Rose des Sables haar
ondersteunende activiteiten uitvoert, met name:
- in geval van een audit gericht op het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten;
- in het kader van studies of enquêtes om onze klanten betere diensten aan te bieden met het oog op het
bevorderen van het welzijn.

6. Cookies en sociale netwerken
A - Sociale netwerken
La Rose des Sables kan op haar verschillende elektronische media computertoepassingen van derden bevatten waarmee u
content van de website met andere personen kunt delen, aan hen kunt communiceren dat u de site hebt bezocht of uw
mening geven betreffende content of toepassingen op de website.
Dit is met name het geval voor de knoppen 'Delen', 'Vind ik leuk' van sociale netwerken zoals 'Facebook', 'Twitter',
'LinkedIn', enz. Sociale netwerken die dergelijke toepassingsknoppen bieden, kunnen cookies plaatsen en u met behulp
van deze knoppen identificeren. La Rose des Sables nodigt u uit om het privacybeleid van deze sociale netwerken te
raadplegen om kennis te nemen van de gebruiksdoeleinden, inclusief reclamedoeleinden, van de surfinformatie die ze,
indien nodig, in deze context kunnen verzamelen.

7. Bescherming
La Rose des Sables zorgt voor de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Alle passende technische en
organisatorische maatregelen worden genomen om met name gevallen van inbreuk, verlies, vernietiging of
openbaarmaking te voorkomen.
In geval van een gegevenslek nemen we de verantwoordelijkheid om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. In geval
van een ernstig gegevenslek worden de gegevensbeschermingsautoriteit en de personen van wie de gegevens gelekt zijn,
op de hoogte gebracht.

8. Interne verwerkingscontrole
La Rose des Sables garandeert altijd de vertrouwelijkheid en de integriteit van uw persoonsgegevens tijdens de
verwerking.
Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming:
Adres: Chaussée de Mons, 228
1480 Tubize
ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming.
privacy305@solidaris.be

9. Uw rechten als betrokken persoon
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u bepaalde wettelijke rechten die hieronder worden uiteengezet.
Om deze rechten uit te oefenen, moet u een schriftelijk verzoek indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming
(privacy305@solidaris.be/Chaussée de Mons 228, 1480 Tubize). We kunnen u vragen om een kopie van de voorkant van
uw identiteitskaart toe te voegen, zodat we uw identiteit kunnen verifiëren in geval van twijfel. Dit helpt voorkomen dat
iemand anders zich uw rechten toe-eigent. Weigering om deze informatie te verstrekken kan leiden tot afwijzing van het
verzoek.
- A. Recht op toegang en informatie
U kunt ons te allen tijde toegang tot inzage vragen van uw persoonsgegevens die wij bewaren. U hebt het recht om te
worden geïnformeerd en kosteloos een kopie te ontvangen met de volgende informatie:
- welke persoonsgegevens worden verwerkt;
- de herkomst van de verwerkte gegevens;
- de verwerkingsdoeleinden;
- de bewaartermijn van de gegevens;
- hoe en welke persoonsgegevens worden gebruikt voor de geautomatiseerde besluitvorming

B. Recht op correctie
U hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten corrigeren of aan te vullen. We zullen ervoor
zorgen dat de informatie zo snel mogelijk wordt gewijzigd.

C. Recht op gegevenswissing
Als uw persoonsgegevens niet relevant zijn, verouderd zijn of niet langer nodig zijn voor de verwerking, kunt u ons vragen
om deze te verwijderen.

