PRIVACYVERKLARING
Reserveringen
Bij onze reserveringen zijn uw persoonsgegevens opgeslagen met als enig doel uw
reservering vast te leggen. Het registreren van uw persoonsgegevens is namelijk
noodzakelijk voor de uitvoering van de reservering. Uw persoonsgegevens worden
versleuteld opgeslagen en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden (tenzij u
hiervoor toestemming hebt gegeven). Tevens zullen wij deze gegevens niet verstrekken aan
derden.
U hebt het recht uw persoonsgegevens en eventueel uw reserveringsgegevens, na de dag
van reservering uit het systeem te laten wijzigen of verwijderen. U dient hier wel een
verzoek voor in te dienen via ons algemene e-mailadres: info@paal17.com
of per post:
Strandpaviljoen Paal 17 BV
Postbus 54
1790 AB DEN BURG-Texel
Reservierungen
Bei den Reservierungen werden die Angaben zu ihrer Personen gespeichert aber nur aus
dem alleinigen Grund um Ihre Reservierung in unserem Computersystem zu registrieren. Alle
Angaben zur Person werden verschlüsselt registriert und werden nicht für andere Zwecke
(ausser mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung) genutzt werden oder an Dritte
weitergegeben.
Sie haben das Recht die Angaben zu Ihrer Person und eventuell die Angaben zu ihrer
Reservierung am Tag nach der Reservierung aus unserem Reservierungssystem auf Wunsch
löschen oder verändern zu lassen. Sollten Sie das wünschen schicken Sie bitte eine E-mail zu
unserer allgemeinen E-mail Adresse: info@paal17.com
oder mit dem Post:
Strandpaviljoen Paal 17 BV
Postbus 54
1790 AB DEN BURG-Texel
Webcam
Op de gevel van paviljoen Paal 17 Aan Zee is een webcam geïnstalleerd.
Deze webcam is via onze website https://www.paal17.com/paal17/webcam-hd/ te zien en
toont live beelden van het strand. Er is geen gezichtsherkenning. Deze beelden worden niet
opgeslagen.
Cameratoezicht
Ter bescherming van eigendommen is in onze paviljoens en in de strandshop
cameratoezicht. De beelden worden voor korte periode opgeslagen en vervolgens gewist,
tenzij er sprake is van een incident waarvoor langer bewaren noodzakelijk is.
De gegevens zijn primair alleen toegankelijk voor de directie van het strandpaviljoen.
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