Privacybeleid

Al Gelsomoro is een zelfstandige onderneming, ingeschreven in de KvK onder nummer 60380772. Al
Gelsomoro is een particuliere vakantieaccommodatie (deels) bestemd voor verhuur aan derden.
Al Gelsomoro is verplicht als bedrijf zich te conformeren aan de nieuwe Europese privacy wetgeving
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, geldig met ingang van 25 mei 2018), zodat er
meer transparantie is over welke gegevens van de huurder worden verzameld, voor welke doeleinden
ze worden gebruikt en hoe lang ze worden bewaard.
Persoonsgegevens. Al Gelsomoro behandelt de persoonsgegevens zorgvuldig en zorgt er
zodoende voor dat de privacy van de huurder gewaarborgd blijft. Al Gelsomoro verzamelt slechts de
persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om een boekingsaanvraag naar behoren te verwerken
en af te handelen, te weten:
✓
✓
✓
✓
✓

voor- en achternaam
E-mailadres
woonadres
telefoonnummer
overige persoonsgegevens die de huurder actief verstrekt naar aanleiding van een
vakantieboeking

Doeleinden. Al Gelsomoro verzamelt en gebruikt de persoonsgegevens van de huurder alleen voor
de hieronder omschreven doeleinden, te weten:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

het antwoorden op vraag naar informatie vooraf aan een boekingsaanvraag
het toesturen van een boekingsbevestiging
het toesturen van huurovereenkomst en factuur
het communiceren over en het verwerken van eventuele wijzigingen van de boekingsgegevens
het verlenen van assistentie tijdens het vakantieverblijf op verzoek van de huurder
het ontvangen van feedback van de huurder over het verloop van een vakantieverblijf

Opslag. Al Gelsomoro bewaart de persoonsgegevens van de huurder net zo lang als het strikt
noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor ze worden verzameld.
Beveiliging. Al Gelsomoro beschermt de persoonsgegevens door rechtmatig, behoorlijk en
transparant met hen om te gaan. De persoonsgegevens worden nooit gedeeld met andere partijen
zonder gegronde reden en worden beschermd alsof het die van de verhuurder zijn.
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Privacyrechten van de huurder. Onder de AVG heeft de huurder van Al Gelsomoro de volgende
rechten:
het recht op dataportabiliteit (het recht om persoonsgegevens over te dragen)
het recht op vergetelheid (het recht om “vergeten” of “verwijderd” te worden)
het recht op inzage (het recht om zijn/haar eigen persoonsgegevens in te zien)
het recht op rectificatie en aanvulling (het recht om zijn/haar eigen persoonsgegevens te
wijzigen)
✓ het recht op beperking van de verwerking (het recht om minder gegevens te laten verwerken,
wanneer mogelijk)
✓ het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (het recht op een
menselijke blik bij besluiten)
✓ het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking
✓
✓
✓
✓

Contact met Al Gelsomoro. Indien de huurder een vraag of een klacht heeft over de verwerking van
zijn/haar persoonsgegevens, omdat hij/zij vindt dat zijn/haar persoonsgegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan wordt hij/zij verzocht dat te melden via het
contactformulier in de Contact pagina van de website algelsomoro.nl.
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