Privacyverklaring
Les 2 Tulipes is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacy verklaring.
Contactgegevens:
Website: www.les2tulipes.com
Emailadres: info@les2tulipes.com
Vestigingsadres: 16 Le Mas, 23350 La Cellette
Accommodatie-adres: 17 Le Mas, 23350 La Cellette
Telefoonnummer: +33(0)5 55 62 32 69
Fransje Fortanier is de functionaris gegevensbescherming van Les 2 Tulipes
De gegevens die website-bezoekers via de website van Les 2 Tulipes invoeren, worden gebruikt
voor onze boekhoudkundige administratie.
Daarnaast worden de gegevens bewaard voor het bijhouden van wettelijke registers van de
Franse politie, de zogenaamde Fiche de Police.
Deze Fiche de Police dient bij aankomst op onze locatie worden ingevuld door personen die niet
de Franse nationaliteit bezitten.
Wij bewaren deze Fiche de Police volgens de wettelijke regels (minimaal 6 maanden), daarna
worden zij vernietigd.
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden, om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Wilt u wél dat wij uw gegevens bewaren en wilt u op de hoogte blijven middels onze nieuwsbrief,
dan kunt u dit aangeven middels het keuzehokje op de Fiche de Police. U komt dan bij ons op de
mailinglijst te staan. Wilt u verwijderd worden van de mailinglijst, dan kunt u dit kenbaar maken
door een e-mail te sturen naar: info@les2tulipes.com
Les 2 Tulipes gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren, dit kan te allen tijden. U
kunt een verzoek tot inzage en/of correctie van uw persoonsgegevens per email naar ons sturen;
info@les2tulipes.com
Les 2 Tulipes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde inzage, ongewenste openbaarmakingen of ongeoorloofde
wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
Contactgegevens
Les 2 Tulipes
Fransje Fortanier
16 Le Mas
23350 La Cellette
Tel: +33 (0) 5 55 62 32 69
E-mail: info@les2tulipes.com

