
 

 

                   

 

 PRIVACY STATEMENT BUNGALOWPARK DE SPAR VOF  
 
 

 

 

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die BUNGALOWPARK DE SPAR VOF verwerkt voor 
al haar relaties (zoals huurders, bungaloweigenaren en leveranciers). Indien u persoonsgebonden gegevens 
verstrekt, geef u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Wij adviseren u hierbij kennis 
te nemen van het onderstaande.  

 

VERANTWOORDELIJK BUNGALOWPARK DE SPAR VOF, gevestigd aan Koudelaan 13 3723 ME Bilthoven, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring welke 
onderdeel uit maakt van het AVG dossier van BUNGALOWPARK DE SPAR VOF. 

CONTACTGEGEVENS  
https://www.bungalowparkdespar.nl  
Koudelaan 13 3723 ME Bilthoven 
+31356668223 
 
VERWERKING In het kader van een opdracht/dienst of anderszins kan BUNGALOWPARK DE SPAR VOF één of 
meerdere gegevens verwerken. Het gaat hierbij om: • voor- en achternaam • (post)adres(sen) • 
telefoonnummer(s) • e-mail gegevens • bankrekeningnummer(s). Het is ook mogelijk dat er meer 
persoonsgegevens worden verwerkt omdat zij van belang of van overheidswege verplicht zijn voor het uitvoeren 
van een gevraagde opdracht/dienst. 

DOEL BUNGALOWPARK DE SPAR VOF legt uw gegevens vast met als doel u te informeren en voor de uitvoering en 
afhandeling van een mogelijk daaruit voortvloeiende opdracht/dienst. BUNGALOWPARK DE SPAR VOF verstrekt uw 
gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op 
basis van de wet of een rechtelijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 
tussen u en BUNGALOWPARK DE SPAR VOF. BUNGALOWPARK DE SPAR VOF stuurt u geen mailingen, u loopt 
slechts het risico op één hartelijke kerstkaart.  

COOKIES BUNGALOWPARK DE SPAR VOF maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. 
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw 
browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan BUNGALOWPARK DE SPAR VOF 
alleen klikgedrag en anonieme bezoekgegevens bekijken om zo meer inzage te krijgen in het gebruik van 
www.bungalowparkdespar.nl. 
 
BEWAARTERMIJNEN BUNGALOWPARK DE SPAR VOF bewaart de persoonsgegevens zolang het nut heeft in het 
kader waarvoor zij verstrekt zijn dan wel de termijn opgelegd door overheidswege met een praktische verlenging.  

BESCHERMING Bungalowpark De Spar VOF neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. 

U EN UW GEGEVENS Via het e-mailadres info@bungalowparkdespar.nl kan een verzoek worden ingediend om 
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Dit adres staat ook open voor vragen, 
toelichtingen en of klachten t.a.v. de verwerking van uw persoonsgegevens.  

WIJZIGINGEN Het is mogelijk dat dit privacy statement zonder aankondiging gewijzigd wordt. De meest recente 
versie zult u vinden op deze website.  

https://www.bungalowparkdespar.nl/

