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Privacyverklaring Wet bescherming persoonsgegevens (A.V.G.) ’t Volderke 
groepsaccommodaties. 

 
Contactgegevens: 
’t Volderke groepsaccommodaties 
Johan van leijsen 
Voldersweg 2 
5106 RK Dongen 
0162-313306 
www.volderke.nl 
 

Bij ’t Volderke groepsaccommodaties is Johan (J.A.G.) van Leijsen de functionaris 
gegevensbescherming. Bereikbaar via johan@volderke.nl 
 
Welke persoonsgegevens van hoofdboeker verwerken wij? 
’t Volderke groepsaccommodaties verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik 
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van de hoofdboeker 
verwerken: 

• Voor- en achternaam  

• Adresgegevens  

• Geboortedatum 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Bankrekeningnummer 
Deze gegevens verwerken wij om de huurovereenkomst voor U op te kunnen maken, U te 
informeren over uw reservering en/of nieuwtjes, het toesturen van een enquête naar 
aanleiding van Uw verblijf en Uw betaling te kunnen verwerken. 
 

Welke persoonsgegevens van onze overige gasten verwerken wij? 

• Achternaam 

• Geboortedatum 
Dit doen wij op last van de gemeente Dongen zodat wij bij calamiteiten weten welke gasten 
aanwezig zijn. Deze gegevens wordt de dag na U vertrek vernietigd d.m.v. een 
papierversnipperaar. 
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Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over 
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders 
of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden 
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke 
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke 
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
johan@volderke.nl dan verwijderen wij deze informatie. 
 

Delen van persoonsgegevens met derden 
’t Volderke groepsaccommodaties verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig 
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke 
verplichtingen en eisen. 
 

Beveiligen van Uw persoonsgegevens 
’t Volderke groepsaccommodaties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat 
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op met johan@volderke.nl 
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
’t Volderke groepsaccommodaties gebruikt alleen technische en functionele cookies. En 
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw 
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de 
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website 
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij 
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook 
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 

Inzage, corrigeren of verwijdering van Uw gegevens 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ’t 
Volderke groepsaccommodaties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u 
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te 
sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar johan@volderke.nl.  
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