
Privacybeleid  Esprit du Bocage

Wij nemen uw privacy serieus en willen u via deze pagina informeren over hoe wij uw gegevens 

gebruiken en beschermen. Wij zullen uw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken, 

in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de gegevens die Esprit du Bocage verzamelt. U dient zich 

ervan bewust te zijn dat Esprit du Bocage niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van 

andere sites en bronnen die we gebruiken om gegevens te verzamelen, zoals bv. Gmail en Google 

Analytics. 

Esprit du Bocage is gevestigd in Launay, 50140 St. Clement in Frankrijk, en is verantwoordelijk voor 

de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor vragen 

over uw privacy kunt u contact opnemen met Ruud Keller via  kellerenfrance@gmail.com

Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u 

deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit betreft de volgende gegevens: Naam, emailadres, 

eventueel telefoonnummers en andere persoonsgegevens die u aan ons wenst te verstrekken. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• U te kunnen emailen en eventueel bellen om uw aanvraag voor één van onze 

vakantiehuizen te kunnen afhandelen

• U te kunnen emailen, dan wel bellen om uw boeking van één van onze vakantiehuizen, en 

die hiermee samenhangende betalingen, verder te kunnen afhandelen

• Het versturen van een éénmalige nieuwjaarsgroet in het jaar dat u een aanvraag, dan wel 

boeking heeft gedaan

Gegevens die wij verzamelen met behulp van geautomatiseerde middelen 

• Wij maken geen gebruik van cookies op onze website.

• Voor bezoekersstatistieken maken wij gebruik van Google Analytics en Squarespace, onze 

website provider.  Gegevens worden niet gedeeld met derden. 

Links en Webportals

• Op onze website zijn een aantal links naar andere websites te vinden. Wij kunnen geen 

verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw  gegevens door deze 

websites. Er wordt u aangeraden de Privacy Bepaling van de betreffende website te lezen. 

• Wij kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens 

indien u via andere webportals (bv. Bijzonderplekje, Booking.com, etc)  een aanvraag bij 

ons doet. Hiervoor dient u de Privacy Bepaling van deze sites te raadplegen.



Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derden. 

Beveiliging

De beveiliging van gegevens is voor ons belangrijk en we zullen dan ook redelijke, passende 

beveiligingsmaatregelen treffen om de persoonsgegevens die wij verzamelen te beschermen. Wij 

maken gebruik van een Gmail account, waarvan de eigenaar Google verklaart te voldoen aan alle 

eisen van de AVG. 

Op pagina's op onze website waar u gegevens invult, maken we gebruik van een SSL-verbinding 

(Secure Sockets Layer) met versleuteling. Overigens is onze gehele website gebaseerd op een 

beveiligde SSL-verbinding. 

Wij bewaren je gegevens op een normaal beveiligde computer.  Vanwege het open karakter van 

het internet kunnen wij echter niet garanderen dat onze onderlinge communicatie volledige 

bescherming geniet. 

Wijzingen met betrekking tot dit privacybeleid

We houden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen en zullen deze gewijzigde versies 

van dit privacybeleid op onze website plaatsen. 

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op: 30 december 2018 


