PRIVACYVERKLARING - GITES GILLES
Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Gites Gilles is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op de website. Omdat
onze gegevensverwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens (CBP). In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke
doeleinden.
Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 15 mei 2018.
VASTLEGGEN EN VERWERKING VAN GEGEVENS
Door het gebruiken van onze website kunt u bepaalde gegevens bij ons achterlaten. Wij verzamelen en slaan gegevens op waarvan
je kiest om die vrijwillig aan ons te verstrekken. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als op
passieve wijze aan ons verstrekken. Bij actief verstrekte gegevens gaat het om gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld
per e-mail aan ons toestuurt.
Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat
geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacy statement vindt u welke actief en passief verstrekte gegevens precies
worden verwerkt en voor welke doeleinden. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft het recht om te
vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan deze privacy statement.
Om misbruik en/of fraude te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.
INFORMATIEAANVRAGEN
Indien u een informatie- of offerteaanvraag bij ons doet, dan slaan wij de gegevens op die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van uw
informatie- of offerteaanvraag. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw informatieaanvraag.
E-MAIL
Als u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang
als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan.
VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij verstrekken de door u aan ons verstrekte gegevens niet aan derden, tenzij dit
noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In een geval van een vermoeden
van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens bovendien aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
NIEUWSBRIEF
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Uw
e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat bovendien
een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
BEVEILIGING VAN GEGEVENS
Wij maken gebruik van passende veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot
persoonsgegevens.
KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan
met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser
van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de
website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden.
GEBRUIK VAN COOKIES
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website
wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere
verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U kunt het gebruik van
deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.
DIENSTEN VAN GOOGLE
Onze website maakt gebruik van bepaalde diensten van Google waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken,
zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van
het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te
kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google
verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
WEBSITES VAN DERDEN
Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij
kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan
ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
UW RECHTEN
Wij zijn ons ervan bewust dat u de volgende rechten heeft met betrekking tot uw gegevens:
– Het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot ons te wenden met het verzoek u mede te delen of er over u persoonsgegevens
		 worden verwerkt;
– Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over u ten behoeve van direct marketing;
– Het recht om persoonsgegevens over u te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen als deze feitelijk onjuist,
		 onvolledig, niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
– Het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens over u vanwege uw bijzondere persoonlijke
		omstandigheden.
Als u op basis van bovenstaande rechten een verzoek wilt indien bij ons, dan kunt u daarvoor contact met ons opnemen. We kunnen
u om bewijs van uw identiteit vragen ten behoeve van verificatiedoeleinden.
WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy
statement. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzingen op de
hoogte bent.
CONTACTGEGEVENS
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen
tijde richten aan:
info@gites-gilles.com
Of per post aan:
Gites Gilles
Chez Jouanny
24360 Bussiere Badil
Frankrijk

PRIVACY POLICY - GITES GILLES
Personal data is carefully processed and secured by us. We stick to the requirements imposed in that regard by the General Data
Protection Regulation (AVG). Gites Gilles is responsible for data processing on the website. Because our data processing is covered
by the statutory exemption regulations, they are not registered with the Dutch Data Protection Authority (Dutch DPA). In this privacy
statement, we explain what personal data we collect and use, and for what purposes.
This privacy statement was last amended on 15 May 2018.
RECORDING AND PROCESSING DATA
When you use our website, certain details may be left behind on it. This can include personal data. You can provide personal data to
us either actively or passively. Data that is provided actively is information that you fill in yourself on the website or for instance send
to us by e-mail. In addition, the website can automatically store information, sometimes without you being aware of it. In that case,
the data has been provided passively. This privacy statement tells you precisely what actively and passively provided data is processed
and for what purposes.
Data that is no longer required will be deleted. You have the right to ask to see and correct or delete your data. Please refer to the
contact details at the bottom of this privacy statement for this. To prevent misuse and/or fraud, we may then ask you to provide
appropriate identification.
INFORMATION REQUESTS
If you request information or a quotation from us, we store the data that is required in order to handle your request for information
or an offer. We use that data to contact you and follow up your request for information.
E-MAIL
If you complete a contact form on the website or send us an e-mail, then the data you send to us will be retained for as long as is
necessary (depending on the type of form or the content of your e-mail) to answer or deal with it in full.
PROVIDING DATA TO THIRD PARTIES
We do not pass on the data you provide to us to any third party unless this is necessary in the context of an agreement that you enter
into with us, or if we are legally obliged to do so. In cases of suspected fraud or misuse of our website, we may also pass on personal
data to the competent authorities.
NEWSLETTER
We have a newsletter in which we want to keep people who are interested informed about our products, services and related matters.
Your e-mail address will only be added to the list of subscribers with your express permission. On top of that, every newsletter contains
a link that you can use to unsubscribe. The list of newsletter subscribers will not be provided to third parties.
DATA SECURITY
We use appropriate security procedures, for instance to prevent unauthorised parties from accessing personal data.
CLICKING BEHAVIOUR AND VISIT DETAILS
General data about visits to the website is retained. In this context, the IP address of your computer can be recorded, along with any
username, the time of the query and details provided by the user’s browser, and used for statistical analyses of visitor and clicking
behaviour on the website. We attempt to anonymise this data as much as possible. We do not pass this data on to third parties.
USE OF COOKIES
We use cookies on our website. A cookie is a simple small file that is sent along with pages of the website. Your browser then stores
it on your computer’s hard disk. Inter alia, this lets use combine various queries from the website pages and analyse user behaviour.
You can refuse to allow these cookies to be used, although that can impact the functionality and ease of use of the website.
GOOGLE SERVICES
Our website uses certain services from Google, such as Google Analytics, that may utilise cookies and other techniques to record
information about how users use the website. Google passes the information that is obtained this way, including the address of your
computer (its IP address), through to their servers in the United States on which it is also stored.
Google uses this information to keep track of how our website is used, to let reports be generated for us about the website and to
provide information to its advertisers about the effectiveness of their campaigns. Google may provide that information to third parties
if legally required to do so, or insofar as third parties process that information on behalf of Google. We have no control over this.

THIRD-PARTY WEBSITES
This privacy statement does not apply to third-party websites that are associated with this website through links. We cannot guarantee
that these third parties will handle your personal data confidentially or safely. We therefore recommend that you read the privacy
statements of such websites before using them.
YOUR RIGHTS
We are aware that you have the following rights with regard to your data:
- The right to contact us freely and at reasonable intervals with the request to inform you whether personal data are being processed
		 about you;
- The right to object to the processing of personal data about you for the purposes of direct marketing;
- The right to have personal data about you corrected, supplemented, deleted, or screened if they are factually incorrect, incomplete,
		 irrelevant or otherwise processed in violation of a statutory provision;
- The right to object to the processing of personal data about you due to your special personal circumstances.
If you wish to make a request on the basis of the above rights, please contact us. We may ask you for proof of your identity for the
purpose of verification purposes.
AMENDMENTS TO THE PRIVACY STATEMENT
We reserve the right to make amendments to this privacy statement. It is therefore recommended that this privacy statement should
be consulted regularly, so that you are aware of any changes.
CONTACT DETAILS
Questions about our privacy policy or questions about examining and modifying (or deleting) personal data held about you can be
addressed at any time to:
info@gites-gilles.com
or by mail to:
Gites Gilles
Chez Jouanny
24360 Bussiere Badil

