
Privacy statement 

Als je na het lezen van ons privacybeleid nog vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met 

receptie@saunadennenmarken.nl of via +31 619573085. 

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

 

Dennenmarken Sauna & Beauty is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in deze privacyverklaring.  

 

Contactgegevens : 

 

Elmpterweg 46  

6042 KL 

Roermond  

www.saunadennenmarken.com 

+31 619573085 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Dennenmarken Sauna & Beauty verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze 

diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de 

gegevens die wij verzamelen. 

- Voor- en achternaam 

- Woonplaats  

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website  

- Internetbrowser en apparaattype 

- Bankrekeningnummer indien u een reservering plaatst 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger 

zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet 

controleren of een persoon jonger is dan 18 jaar. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder 

toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact 

met ons op via info@saunadennenmarken.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verzamelen wij persoongegevens 

- Het afhandelen van jouw reservering/betaling 

- Verzenden van onze nieuwsbrief 

- Je te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren 

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten 

- Dennenmarken Sauna & Beauty analyseert jou gedrag op de website om daarmee de 

website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw 

voorkeuren 

- Fiscale bewaarplicht 
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Hoelang bewaren wij je persoonsgegevens 

Dennenmarken Sauna & Beauty bewaart je gegevens 7 jaar en verwijdert persoonsgegevens 

wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven geschreven doeleinden. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Dennenmarken Sauna & Beauty verkoopt jou gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend 

indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting.  

 

Cookies 

Dennenmarken Sauna & Beauty gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Een cookie 

is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw 

computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische 

werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren 

werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 

optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze 

geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 

instellingen van jouw browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, bewaren of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt 

een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of 

verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens 

sturen naar info@saunadennenmarken.com 
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