
PRIVACY 
Gebruiksvoorwaarden en vertrouwelijke verwerking van 
persoonsgegevens 

PRIVACYVERKLARING 

Vakantiehuis Quinten draagt graag zorg voor haar klanten. Zorg dragen voor de 
persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. 
Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken om je een betere en 
inspirerende gebruikerservaring te bieden. 

BESCHERMING VAN JE PRIVACY – VERANTWOORDELIJKE 
VERWERKER 

Vakantiehuis Quinten is de verantwoordelijke voor de verwerking van 
persoonsgegevens op de website http://www.vakantiehuis-quinten.be (hierna: “de 
Website”) en verbindt er zich toe het vertrouwelijk karakter van jouw 
persoonsgegevens te respecteren en te beschermen. 

De "vertrouwelijke" verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens 
"vertrouwelijk" verwerken conform de gangbare wettelijke nationale en internationale 
bepalingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer (B.S., 18 maart 1993), zoals gewijzigd door de wet van 
11 december 1998 (B.S., 3 februari 1999) en de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018. Zo zullen er 
geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoon en faxnummer, 
demografische gegevens of identificatiegegevens verwerkt worden zonder dat je 
toestemming tot deze verwerking zou gegeven hebben en zonder dat je het doel van 
deze verwerking kent. 

REGISTRATIE VAN PERSOONSGEGEVENS 

Je kan de website www.vakantiehuis-quinten.be vrij bezoeken en daarbij alle 
beschikbare informatie raadplegen over de organisatie, de producten en hun prijzen 
zonder dat je om het even welke persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen. 
Telkens je persoonsgegevens verstrekt, zal deze behandelen in overeenstemming 
met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking 
van persoonsgegevens. 

VERTROUWELIJKE VERWERKING VAN DE GEGEVENS 

De persoonsgegevens die worden verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde 
omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar 
geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen. De informatie zal louter 
voor interne doeleinden verwerkt worden. Er wordt in de regel geen 
persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke 

http://www.vakantiehuis-quinten.be


verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten 
of politiediensten. 

GOOGLE ANALYTICS 

Via onze Website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, 
als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en 
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de Website gebruiken. 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. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te 
gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je  IP-
adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar 
en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te 
houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-
programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is 
van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele 
persoonsgegevens.” 

OVER VERWIJDERING VAN COOKIES 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan 
je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. 
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden. Deze cookies kan je 
centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een 
derde teruggeplaatst worden. 

BEVEILIGING 

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en 
organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de 
niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van 
persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane 
verwerking van deze gegevens. 

In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte 
schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de 
persoonsgegevens. 

Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke 
niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als 
enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de Website vanop je 
computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid 
ervan. 

 



COPYRIGHT 

Van deze Website mogen op geen enkele wijze teksten of afbeeldingen worden 
gereproduceerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van ons. 

WIJZIGINGEN AAN DEZE VERKLARING 

Deze Verklaring vervangt alle vorige versies. We kunnen deze Verklaring te allen 
tijde aanpassen dus gelieve regelmatig op onze Website(s) te kijken om te 
controleren of er updates zijn. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een 
duidelijke mededeling op onze Website(s) plaatsen en, indien van toepassing, de 
wijzigingen ook elektronisch meedelen. 

Laatst bijgewerkt: juni 2018 

	


