PRIVACYBELEID op de website www.Greenchalets.nl
Artikel 1. – Algemeen
1.1 Dit privacy beleid beschrijft het beleid van Greenchalets.nl met betrekking tot het verzamelen,
gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens (“Privacy beleid”). Dit Privacy beleid is
van toepassing op de website greenchalets.nl waarbij greenchalets verantwoordelijk is voor de
gegevensverwerking m.b.t. de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
1.2 Door gebruik te maken van greenchalets.nl stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken
bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacy beleid en
onze Algemene Gebruiksvoorwaarden.
1.3 Greenchalets.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker
daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
Artikel 2. – Welke persoonsgegevens worden verzameld
2.1 U kunt Greenchalets.nl bezoeken zonder u te hoeven aanmelden en door middel van het registreren van
een account. Wanneer u besluit om uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u ermee in dat de
ingevulde gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op onze servers.
2.2 Gegevens die wij automatisch verzamelen. Wanneer u onze website bezoekt en op advertenties
reageert, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer,
mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens omvatten:
 De unieke identificatie van het toestel of mobiele apparaat, statistieken betreffende bekeken
pagina’s en IP-adres;
 Informatie die wij verzamelen met behulp van cookies.
2.3 Gegevens die u aan ons verstrekt. Wij verzamelen en bewaren alle gegevens die u op onze websites
invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van uw account. Deze gegevens omvatten:
 Gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account of bij het reageren op
een advertentie.
 Aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via sociaal mediawebsites.
Artikel 3 – Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens
3.1 U stemt ermee in dat wij uw verzamelde persoonsgegevens kunnen gebruiken voor de volgende
doeleinden:
 Het sturen van één of meerdere mails.
 Om u toegang te geven tot onze Diensten en klantenondersteuning te leveren door middel van
email of per telefoon;
 Om onze gebruiksvoorwaarden te kunnen handhaven,
 Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan
Chaletcentraal.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.
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Artikel 4 – Doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden:
4.1 Gegevens die door de gebruiker aan Greenchalets.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden
doorgegeven. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel:
 Gegevens die u deelt op socialenetwerken.
 Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

4.2 Wij raden u aan om, indien u onze website bezoekt vanaf een gedeelde computer of een computer in
een internetcafé, na elke sessie de website te sluiten. Wanneer u niet wilt dat de gedeelde computer u
en/of uw gegevens onthoudt, dan zult u de cookies en/of de geschiedenis van uw website bezoek moeten
verwijderen.
Artikel 5 – Marketing Doeleinden
5.1 Wanneer u marketingberichten van ons wenst te ontvangen, kunt u dat, indien van toepassing aangeven
bij het abonneren van de nieuwsbrief.
Artikel 6 – Cookies
6.1 Greenchalets maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de
Website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de
computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde
voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Greenchalets.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter
van dienst zijn.
6.2 De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo
instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval
kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan
verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
6.3 Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
7. Bescherming en opslag van uw persoonsgegevens
7.1 Greenchalets.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
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