Zorgeloos genieten

Privacybeleid

All In Hotels GmbH
Friesenplats 4
50672 Köln
Deutschland

Wie zijn we
All-In Hotels GmbH
Ons website-adres is: https://allinhotels.nl.

Welke persoonlijke gegevens we
verzamelen en waarom we die verzamelen
Contact- en boekingsformulieren

Als bezoekers het contactformulier invullen op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het
formulier, het IP-adres van de bezoeker wordt niet gelogd.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website
in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet
opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s,
afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde
alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen
insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met
ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

We maken gebruik van statistieken via Google analytics. Er worden geen statistieken gedeeld met
andere partijen en IP-adressen worden niet gelogd.

Met wie we jouw data delen

Je data kan worden gedeeld voor het klaarmaken van lijsten t.b.v. het verzenden van brochures en
met Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven van de aangesloten websites van All-in Hotels
GmbH en partner partijen die op de website worden aangegeven.

All In Hotels GmbH,

Friesenplats 4, 50672 Köln. Telefoonnummer:+31552032022, www.allinhotels.nl, info@allinhotels.nl

Dit is een geautomatiseerd bericht, vandaar geen ondertekening!
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Hoe lang we jouw data bewaren

All In Hotels GmbH
Friesenplats 4
50672 Köln
Deutschland

Wanneer je een formulier invult dan worden de gegevens en de metadata voor altijd bewaard t.b.v.
administratieve en marketing doeleinden.
Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook
persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke
informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet
gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een
exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons
opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben
verwijderen doormiddel van email: info@allinhotels.nl. Dit bevat geen gegevens die we verplicht
moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Aanvullende informatie
Hoe we jouw data beveiligen

De data die verzonden wordt in de formulieren komen in een backup terecht van de website. Deze
backup wordt versleuteld opgeslagen.
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