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Privacy beleid 

SARL S&K - Villa St. Hubert 

 
Het doel van dit privacy beleid is om je te informeren over hoe jouw persoonlijke gegevens 
worden verwerkt door SARL S&K (hierna "S&K"), als gegevensbeheerder, voor het beheer 
van jouw boekingsaanvraag of reservering. S&K zal met grote zorgvuldigheid en in 
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met persoonsgegevens omgaan. Om 
ervoor te zorgen dat S&K de reservering kan verwerken zoals gevraagd, zal S&K bepaalde 
persoonlijke gegevens moeten verzamelen, zoals hieronder beschreven. Zonder deze 
informatie kan S&K een reserveringsaanvraag of reservering niet voltooien. 
 
Het privacy beleid in pdf-formaat is beschikbaar op: privacy-beleid-villasthubert.pdf 
 
Bescherming persoonsgegevens  
 
Persoonsgegevens worden door S&K alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn 
verstrekt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
en de telecommunicatiewet. 
 
Verzameling van persoonlijke gegevens 
 
De verzamelde gegevens worden gebruikt bij:  

• een aanvraag voor een reservering  
• het maken van een directe reservering 

 
De persoonsgegevens die S&K verzamelt, zijn onder meer:  

• voor-en achternaam  
• evt. voor-en achternamen van je medereiziger(s)  
• emailadres  
• woonadres  
• telefoonnummer  

 
Deze persoonsgegevens zijn nodig om de reserveringsaanvraag goed te kunnen afhandelen. 
 
De opslag van informatie 
 
De volgende persoonsgegevens zullen worden opgeslagen voor een periode van 1 jaar:  
 
• voor-en achternaam  
• adres, postcode en woonplaats, zodat de reserveringsbevestiging naar de juiste persoon en 
naar het juiste adres gestuurd kan worden.  
• Telefoonnummer, om informatie te geven over je aanvraag of om op het laatste moment 
gewijzigde informatie over de kamer of appartement door te geven. Soms is het handiger om 
dat telefonisch te doen.  
• Emailadres, wanneer je een e-mail stuurt naar Villa St. Hubert, ontvang je per omgaande een 
antwoord. 
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Gegevens en de systemen die dit verwerken  
 
Persoonsgegevens worden opgeslagen in het e-mailsysteem van Villa St. Hubert: ‘EM-Client’. De 
informatie over het privacy beleid van EM-client is hier te vinden: 
https://www.emclient.com/docs/em-client-privacy-policy.pdf  
 
Heb je via het contactformulier/e-mail een verzoek ingediend en wil je geen e-mails meer 
ontvangen? Je kunt een verzoek sturen om je e-mailadres uit de database van S&K te halen 
en je gegevens zullen worden verwijderd. 
 
Beveiliging gegevens  
 
Om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige 
verwerking, is er een versleuteling door middel van een SSL-certificaat om een maximaal 
beveiligingsniveau te waarborgen. 
 
Permanent recht 
 
In overeenstemming met de Franse en Europese regelgeving is het mogelijk op elk moment het 
recht op toegang, wijziging, rectificatie, overdraagbaarheid en het recht om bezwaar te maken 
met betrekking tot je persoonlijke gegevens uit te oefenen. 
Dit kan door een e-mail te sturen naar info@villasthubert.com of een brief te sturen aan SARL 
S&K - Villa St. Hubert - 1, Rue de l'Ancienne Poste - 63710 Saint Nectaire - Frankrijk. 
Je hebt het recht om een vereniging of een organisatie vermeld in deel IV van artikel 43 van de 
Franse wet op de gegevensbescherming van 1978 te machtigen om correctie te eisen voor een 
burgerlijke of administratieve rechtbank of om een klacht in te dienen bij de ‘Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés' (CNIL). 
 
Cookies  
 
Een cookie is informatie die een website op de computer van een gebruiker plaatst. Cookies 
slaan beperkte informatie op van een webbrowsersessie op een bepaalde website die vervolgens 
in de toekomst kan worden opgehaald. Ze worden ook wel browser cookies, web cookies of 
internet cookies genoemd. De website van Villa St. Hubert is gekoppeld aan Google Analytics. Je 
IP-adres wordt gemaskeerd en geen gegevens worden doorgestuurd voor aanvullende Google-
diensten. 
 
Voor een optimale werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen 
op je voorkeuren, worden cookies gebruikt. 
 
Vragen en feedback  
 
Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Als je vragen hebt over dit privacy 
beleid, kun je een email sturen naar: info@villasthubert.com   
 
 


