PRIVACY BELEID
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persoonsgegevens?
Wij delen u mede dat de door u verstrekte persoonsgegevens zullen worden verwerkt
door DAESBO, S.L., met adres te Av. Oleastrum, 43850 Cambrils, Tarragona, telefoon
977361490 en e-mail info@platjacambrils.com.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
Het doel van de verwerking zal zijn om te reageren op de vragen die u als gebruiker aan
ons kunt stellen, alsmede om u reclame te sturen in verband met de diensten die wij
leveren indien u daarvoor toestemming geeft, in het bijzonder het aanbieden van
toeristische accommodatie.

Wat is de rechtsgrondslag
persoonsgegevens?

voor

de

verwerking

van

uw

Het verlenen van toestemming van hun kant.

Aan wie zullen wij uw persoonsgegevens verstrekken?
Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt, noch
internationaal worden overgedragen zonder uw voorafgaande toestemming.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De gegevens worden bewaard voor de duur van het doel waarvoor u ze aan ons hebt
verstrekt; zodra dit doel is bereikt, worden de persoonsgegevens, naar behoren
afgeschermd, bewaard overeenkomstig de bepalingen van de vigerende sectoriële
regelgeving.

Wat zijn uw rechten als betrokkene?
U hebt het recht te verzoeken om toegang tot, rectificatie van uw onjuiste of onnauwkeurige
persoonsgegevens, portabiliteit en verwijdering van uw persoonsgegevens, onder meer
wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verzameld.
U kunt in bepaalde situaties ook vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te
beperken en deze alleen te bewaren voor de uitoefening of de verdediging van
vorderingen.
U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, in bepaalde
omstandigheden en op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

Overeenkomstig de bepalingen van Art. 7.3 RGPD heeft u het recht de gegeven
toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat de intrekking van de

toestemming gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de
intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden. U wordt ervan in kennis gesteld
dat, indien u dit recht uitoefent, wij niet in staat zullen zijn u de gevraagde informatie te
verstrekken of u commerciële mededelingen te sturen.
U hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit bij het Spaanse
agentschap voor gegevensbescherming, indien u van mening bent dat uw rechten met
betrekking tot de bescherming van uw gegevens (agpd.es) mogelijk zijn geschonden.
U kunt al deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Av. Oleastrum, 43850
Cambrils, Tarragona, of door een e-mail te sturen naar info@platjacambrils.com met als
onderwerp: "RGPD" en als bijlage een fotokopie van uw identiteitsbewijs.

Verplicht
Sommige vakjes waarin de gebruiker zijn persoonsgegevens moet invullen, zijn gemarkeerd met
een asterisk (*), wat betekent dat de gebruiker verplicht is ze in te vullen, zoniet kan het verzoek
van de gebruiker niet worden verwerkt.
Het niet verstrekken van de gevraagde persoonlijke gegevens of het niet aanvaarden van dit
privacybeleid, betekent de onmogelijkheid om de gevraagde informatie of reclame te
ontvangen.

Beginselen van de behandeling
De door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de
bepalingen van de artikelen 5 en 6 van de RGPD, op een rechtmatige, eerlijke en
transparante wijze, verzameld voor de hierboven omschreven doeleinden, die legitiem zijn,
en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die
doeleinden. Bovendien wordt bij de verwerking ervan vertrouwelijkheid gegarandeerd.
Voorts zijn de verzamelde gegevens toereikend, ter zake dienend en beperkt in
verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Waarheidsgetrouwheid en juistheid van de persoonsgegevens van de
gebruiker

De gebruiker garandeert dat de verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, accuraat en
correct zijn, en verbindt zich ertoe alle wijzigingen die zich daarin zouden kunnen voordoen,
mee te delen teneinde te voldoen aan het beginsel van juistheid van persoonsgegevens
zoals vastgesteld door de RGPD.
De gebruiker ontslaat DAESBO, S.L. van elke aansprakelijkheid in dit verband.

Veiligheidsmaatregelen
DAESBO, S.L. als verantwoordelijke voor de Website en in overeenstemming met de
bepalingen van EU-verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna RGPD), Organieke Wet 3/2018 van 5 december 2018
betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten,
hierna LOPDGDD, en andere toepasselijke wetgeving, de nodige technische en
organisatorische maatregelen heeft geïmplementeerd om de bescherming van
persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten, hierna LOPDGDD, en andere
toepasselijke wetgeving te waarborgen, betreffende de bescherming van persoonsgegevens
en de waarborging van digitale rechten, hierna "LOPDGDD" genoemd, en andere
toepasselijke regelgeving, de nodige technische en organisatorische maatregelen heeft
getroffen om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en permanente bestendigheid
van de verwerkingssystemen en -diensten, alsmede de ingevoerde persoonsgegevens te
waarborgen en te beschermen.

Aanvaarding en instemming
Door uw persoonlijke gegevens aan te duiden en in te voeren, geeft u DAESBO, S.L. uw
ondubbelzinnige en uitdrukkelijke toestemming om de verstrekte persoonlijke gegevens te
verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.

Wijzigingen in dit privacybeleid
DAESBO, S.L. behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om het aan te
passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie.

Commerciële post
Zij worden alleen op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker verzonden, en daarom heeft u
in de contactformulieren op onze website de mogelijkheid om uw uitdrukkelijke
toestemming te geven voor de ontvangst ervan, ongeacht de commerciële informatie die
van tijd tot tijd wordt gevraagd.

Wetgeving
De beslechting van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik
van deze website valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Reus.
Indien u als consument contracteert, doet niets in deze clausule afbreuk aan uw

rechten als consument onder de huidige wetgeving.

