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Verklaring Privacy beleid
de Jong Tours Holding B.V.
de Jong Tours Stalling en de Jong Tours Flexoffice
In deze Verklaring Privacy Beleid legt de Jong Tours Holding B.V. vast welke persoonsgegevens worden verwerkt
en gebruikt, zowel in geschrift als op de website.
Deze Verklaring Privacy Beleid voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke van
kracht is vanaf 25 mei 2018.
Verhuurder en huurders worden geacht zich te houden aan dit Privacy Beleid.
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn;
 Voor- en Achternaam
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Voor de stalling: merk camper/caravan en kentekennummer
Gebruiksdoeleinden:
 Voor het innen van de huur.
 Interne communicatie binnen het bedrijf.
 Voor nieuwsbrieven
 Voor aanmelding bij de verzekering.
 Bij verwerking van de administratie t.b.v. aangifte belasting.
Hoe en waar de gegevens worden opgeslagen?
De Jong Tours Holding B.V. beheert de gegevens op de computer, beveiligd met een wachtwoord.
Bankrekeningnummers zijn uitsluitend bekend via de bank, maar wordt niet opgeslagen.
Hoe lang worden de persoonlijke gegevens bewaard?
 Genoemde gegevens worden gedurende de huurperiode bewaard.
 Na beëindiging van de huur worden de persoonsgegevens verwijderd uit alle bestanden, uitsluitend de
namen van de huurders staan vermeld in het archief.
Delen van Persoonsgegevens .
 De financiële gegevens worden verstrekt aan Hoekstra Bedrijfsadministratie.
 Gegevens worden niet verstrekt voor commerciële doeleinden.
Klachten
Klachten kunnen worden ingediend bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens .
Beveiliging persoonsgegevens
De Jong Tours Holding B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang , ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Website
Op de website worden geen persoonsgegevens van huurders vermeld
Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Nieuwsbrief en de website bekend gemaakt. Wij adviseren om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

