Privacyverklaring & cookiebeleid
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en onze gasten en dragen er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
De verwerking van alle gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de
eisen zoals gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG).
In deze privacyverklaring laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen, voor welke
doeleinden en wat uw rechten zijn. Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring en het
cookiebeleid nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.
Wie is de gegevensverantwoordelijke?
Boerderij ’t Noordland
Wittelterweg 13
7986 PL Wittelte
Reservering
Als u een reserveringsaanvraag doet via ons reserveringsformulier (eenvoudig reserveren),
of informatie vraagt via ons contactformulier dan gebruiken wij uw mailadres om contact op
te nemen. Na reservering vragen wij uw adresgegevens en telefoonnummer. Naast
persoonsgegevens slaan wij ook informatie op over uw verblijf als gast, inclusief datum van
aankomst en vertrek, speciale verzoeken en eventuele opmerkingen.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u gebruik
maakt van deze website, onze diensten en/of als u deze aan ons verstrekt.
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Gegevens over uw activiteiten op onze site (Google Analytics)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of
voogd. Wij raden ouders/verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden
zonder toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@tnoordland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doelen:
• om uw reservering te maken en te bevestigen (bevestiging, factuur).
• om u te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
• om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; zoals boekhouding en
(toeristen)belasting.
• om bezoekersstatistieken van deze website bij te houden.
Geautomatiseerde besluitvorming
Boerderij ’t Noordland neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen
over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld medewerker van ’t Noordland) tussen zit.

Bewaren persoonsgegevens bewaren?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De bewaartermijn is afhankelijk
van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld én van wettelijke plichten om
gegevens te bewaren. Voor de belastingdienst is de verplichte bewaartermijn 7 jaar.
Neem contact met ons op als u hier vragen over heeft.
Worden uw gegevens met derden gedeeld?
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend gedeeld
vanwege wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsvoering:
• Gemeente Westerveld; nachtregister, toeristenbelasting.
• Accountantskantoor voor verwerking facturen met adresgegevens.
• Website hosting, voor opslag van gegevens uit contact- en reserveringsformulieren.
• Google Analytics, voor analyse van bezoekgegevens van de website.
Cookies
Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website
wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Via instellingen van uw
internetbrowser kunt u zich afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder
opgeslagen informatie verwijderen en een melding geven bij verzending van een cookie.
Technische en functionele cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten
werken en het gebruiksgemak te garanderen, Daarnaast wordt via Google Analytics
algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.
Sociale netwerken
Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale
netwerken Facebook, Instagram en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door codes
die worden aangeleverd door de sociale netwerken. Deze code plaatst onder meer een
cookie (zie boven). Wij verwijzen u naar de privacyverklaring van de betreffende sociale
netwerken (welke regelmatig wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen
die zij met deze code(s) verwerken.
Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het
gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze
website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo
goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u
daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt
u hier vinden.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Neem contact met ons op en wij maken het voor u in orde. Mocht u er aanleiding toe zien,
dan kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of een klacht
indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens (link).
Uw gegevens zijn goed beveiligd
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Neem dan contact met ons op via het hierboven genoemde emailadres als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
van misbruik zijn.
Wijzigingen
Deze privacyverklaring en het cookiebeleid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan
deze pagina regelmatig te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende
privacyverklaring en ons cookiebeleid op de hoogte bent.

