PRIVACYVERKLARING | STICHTING PEELPROMOTIE
Dit is de privacyverklaring van Stichting Peelpromotie (Een samenwerking van de VVV’s van Asten,
Gemert-Bakel, Laarbeek, Helmond en Deurne), ingeschreven bij de KvK onder nummer 56485565;
p/a VVV Deurne, Markt 1, 5751 BE Deurne.

Omgaan met persoonsgegevens
Stichting Peelpromotie spant zich tot het uiterste in om de bescherming van de privacy van alle
bezoekers van de website www.vvvdepeel.nl zoveel als mogelijk te waarborgen. Dat betekent dat wij
ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van
persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen,
binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.
Algemeen
Op de website www.vvvdepeel.nl vindt u informatie over vrijetijdsmogelijkheden zoals lokaties voor
dagje uit, eten en drinken, overnachten, verhuur, etc. Tevens informatie over evenementen en
tentoonstellkngen in de Peelregio. Daarbij is het mogelijk om door te klikken naar de websites van de
diverse (samenwerkings)partners van Stichting Peelpromotie waar u meer specifieke toeristische
informatie van de betreffende locatie of activiteit vindt.
Contact
Wanneer u contact opneemt via deze website, dan gebruiken wij deze gegevens uitsluitend voor het
beantwoorden van uw vraag of te reageren op uw opmerking. Daarna worden de gegevens
verwijderd.
Klachtregistratie
Elke persoon mag tegen de verwerking van zijn of haar gegevens bezwaar maken en heeft een recht
van klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) over hoe
Stichting Peelpromotie met de gegevens omgaat.
Deelname aan acties en prijsvragen en gebruik formulieren op de website
Als u via deze website deelneemt aan acties, prijsvragen en/of enquêtes, een evenement aanmeld
via de online aanmeldformulieren of wanneer u een aanvraag doet voor een (groeps)activiteit via
een van de online aanmeldformulieren moet u uw naam, adres en overige gegevens opgeven. Deze
gegevens worden, samen met uw e-mailadres, uitsluitend gebruikt voor het betreffende doel en na
afronding van de activiteit verwijderd.
Cookies

De website www.heerlijckvrij.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een
internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden
gebruikt om de website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Zo kan Stichting
Peelpromotie nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Stichting
Peelpromotie kan deze data niet herleiden tot een pc of individu.
Waarom cookies?
Webpagina's hebben geen geheugen. Een bezoeker die van pagina naar pagina surft binnen een
website wordt door de webserver telkens als een nieuwe bezoeker gezien. Cookies zorgen ervoor dat
een website uw browser blijft herkennen.
Gebruik cookies
www.vvvdepeel.nl gebruikt enkel Google Analytics cookies om inzicht te hebben in hoe onze
bezoekers gebruikmaken van (onderdelen van) www.vvvdepeel.nl. Denk aan bezoekersaantallen,
populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Stichting Peelpromotie de communicatie
beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. De gegevens zijn versleuteld en worden
anoniem verwerkt waardoor Stichting Peelpromotie niet kan zien wie (welke pc) haar website
bezoekt. We hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten en het delen van
gegevens met Google uitgezet. De Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met
andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.
Levensduur cookies
De meeste cookies die www.vvvdepeel.nl gebruikt, zijn sessiecookies. Dit betekent dat ze
automatisch van uw vaste schijf worden verwijderd wanneer u uw sessie beëindigt (dus wanneer u
uitlogt of uw webbrowser sluit). De permanente cookies hebben een uiteenlopende levensduur,
variërend van 90 dagen tot enkele jaren. U kunt de permanente cookies wissen via de
browserinstellingen.
Cookies van derde partijen
Zowel Stichting Peelpromotie als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Het gaat daarbij alleen
om Analytics cookies die Google plaatst. Die partijen kunnen de cookies echter niet plaatsen zonder
toestemming van Stichting Peelpromotie.
Weigeren van (bepaalde) cookies
U kunt via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of
Chrome) aangeven of en, zo ja, welke cookies u accepteert. Het verschilt per browser waar deze
instellingen zich bevinden. Via de ‘help’-functie van de browser kunt u uw exacte locatie en
werkwijze achterhalen.
Houd er rekening mee dat als u (bepaalde) cookies weigert, u misschien niet of niet volledig gebruik
kunt maken van de functionaliteiten van de website.
Graag wijzen wij u ook op de Google Analytics Opt-out Browser Add-on, waarmee u kan voorkomen
dat uw gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.
Beveiliging
Stichting Peelpromotie heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te
beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke informatie.

Links
Op de website www.vvvdepeel.nl zijn links (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of
button) opgenomen naar andere websites. Stichting Peelpromotie heeft geen enkele zeggenschap of
invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Daarom kan Stichting Peelpromotie geen
verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop die partijen met u communiceren en/of
omgaan met uw gegevens.
Kennisneming en verbetering van jouw gegevens
Wilt u weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of wilt u uw gegevens wijzigen, dan kunt
u contact opnemen met ons via peelpromotie@gmail.com of via de lokale VVV’s;
VVV Helmond: info@vvvhelmond.nl
VVV Deurne: info@vvvdeurne.nl
VVV Laarbeek: info@vvvlaarbeek.nl
VVV Gemert-Bakel: info@vvvgemert-bakel.nl
VVV Asten: info@vvv-asten.nl
Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekendgemaakt op deze
pagina.
Vragen
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail sturen naar
peelpromotie@gmail.com.
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