Door een reservering te plaatsen bij Dierenpark De Oliemeulen gaat u akkoord met de volgende
voorwaarden omtrent uw privacy.
Algemeen:
Dierenpark De Oliemeulen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij
gebruiken uw gegevens om de reservering zo snel, gemakkelijk en compleet mogelijk te maken. Wij
zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Dierenpark De Oliemeulen zal uw
persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of overhandigen.
Gebruik van uw gegevens:
Dierenpark De Oliemeulen gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten
te leveren: Het aanmaken van een zo compleet mogelijke reservering in onze agenda voor een goede
voorbereiding en het doorgeven van eventuele wijzigingen.
Om de reservering zo volledig mogelijk te maken gebruiken wij uw, naam, email adres, telefoon
nummer en aanvullende gegevens die voor u van belang zijn voor een prettig bezoek(bijvoorbeeld:
eetgewoontes).
Met uw toestemming kunnen wij uw email adres en naam opslaan in ons systeem om u zo in de
toekomst te kunnen voorzien van gerelateerde informatie. Deze informatie is betreffende
kinderfeestje, scholen uitjes en/of andere aanbiedingen die u een unieke kans kunnen bieden. Wij
zullen respectvol omgaan met deze informatie, email adressen worden niet verkocht of overhandigd
aan derden daarnaast zal er hooguit eens per jaar een mail worden gestuurd naar het door u
opgegeven email adres. U kunt uzelf te allen tijde afmelden door een email te sturen naar
Info@oliemeulen.nl.
Wij kunnen uw gegevens in de toekomst gaan gebruiken voor onderzoeksdoeleinden die alleen voor
intern gebruik beschikbaar worden gesteld. Deze gegevens of onderzoeksresultaten worden niet aan
derden verkocht en/of overhandigd.
Hoelang bewaren wij uw gegevens:
Wij bewaren gegevens van klanten die bij ons een reservering plaatsen voor een kinderfeestje,
schoolreisje en groepsreservering in onze agenda. Deze blijven hierin staan om in de toekomst altijd
gegevens terug te kunnen zien. Mocht u deze gegevens uit ons systeem willen hebben kunt u
daarvoor een mail sturen naar info@oliemeulen.nl
Als wij uw email adres opslaan in ons systeem bewaren wij deze tot u zich hiervoor uitschrijft. U kunt
zich op ieder moment afmelden door ook een mail te sturen naar info@oliemeulem.nl
Recht op inzage, rectificatie, wissen van de persoonsgegevens of het indienen van een klacht bij de
Autoriteit Persoonsgegevens:
Dierenpark De Oliemeulen wil haar klanten graag wijzen op de rechten wat betreft inzage van
gegevens, rectificatie of het wissen van hun persoonsgegevens. Dit kan aangegeven worden door
middel van een email naar: info@oliemeulen.nl. Verder heeft u als klant altijd het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Overige:
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw
persoonlijke gegevens zijn veilig bij Dierenpark De Oliemeulen. Wij waarderen het vertrouwen dat u
in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te
allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving.

