
Privacyverklaring 
 
Boerderijcamping aan de Grens verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming 
met de wet. Via deze privacyverklaring wil Boerderijcamping aan de Grens u laten weten voor welke 
doeleinden en op welke wijze zij uw persoonsgegevens verwerkt.  
 
Verantwoordelijke  
 
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de vennootschap onder firma 
Boerderijcamping aan de Grens, gevestigd te (6071 PX) Swalmen, gemeente Roermond, aan de 
Bosstraat 121, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 13043507. 
 
Welke persoonsgegevens verwerkt Boerderijcamping aan de Grens voor welke doeleinden? 
 
Boerderijcamping aan de Grens heeft gegevens van u nodig om reserveringen te verwerken. Uw 
persoonsgegevens worden door Boerderijcamping aan de Grens aldus verwerkt voor het aangaan en 
uitvoeren van overeenkomsten.  
 
E-mailadressen Boerderijcamping aan de Grens gebruikt uw e-mailadres voor het verwerken 

van reserveringen. Uw e-mailadres wordt door Boerderijcamping aan de 
Grens verwerkt doordat u het contactformulier invult of rechtstreeks een 
mail stuurt naar Boerderijcamping aan de Grens. 

 
Familienamen Om reserveringen te noteren en bij te houden verwerkt Boerderijcamping 

aan de Grens de familienaam die u telefonisch of per mail doorgeeft bij uw 
reservering. 

 
Telefoonnummers Naast uw familienaam verwerkt Boerderijcamping aan de Grens tevens uw 

telefoonnummer met als doel u te kunnen bereiken in verband met uw 
reservering. 

 
Hoe lang worden gegevens bewaard? 
 
De persoonsgegevens die u aan Boerderijcamping aan de Grens verstrekt – telefonisch, per e-mail of 
via het contactformulier op de website – worden bewaard zolang dat nodig is. Jaarlijks, aan het einde 
van het seizoen, worden alle persoonsgegevens door Boerderijcamping aan de Grens verwijderd.  
 
Cookies 
 
Boerderijcamping aan de Grens maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies om 
uw beleving op de website te verbeteren. Boerderijcamping aan de Grens gebruikt deze cookies om 
u van bepaalde functies gebruik te laten maken.  
 



Uw rechten 
 
Inzage   U heeft het recht om uw gegevens in te zien. 
 
Wijzigingen U kunt aanspraak maken op aanvulling of verbetering van uw onjuiste of 

onvolledige gegevens. 
 
Verwijdering U kunt vragen om verwijdering van uw gegevens, bijvoorbeeld als deze niet 

meer nodig zijn voor het doel waarvoor deze verwerkt werden of wanneer u 
uw vereiste toestemming voor verwerking intrekt. 

 
Bezwaar  U kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. 
 
Contact 
 
Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken 
van uw hierboven genoemde rechten, kunt u een mail sturen naar Boerderijcamping aan de Grens 
via het e-mailadres info@aandegrens.nl. 
 
 
 
Boerderijcamping aan de Grens behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. 
Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. 


