
 

PRIV ACYBELEID  
In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Gegevensbeschermingsverordeningen die van kracht zijn, worden gebruikers 
van deze Website (www.lamarinaresort.com) op de hoogte gebracht dat de identiteitsgegevens van de eigenaar van de website zijn: LA 
MARINA SUNLIFE, SL, met geregistreerd adres op Avenida de la Alegría, s / n, La Marina (Alicante) en btw-nummer B-54869474. 
Tegelijkertijd worden op www.lamarinaresort.com de volgende campings verwerkt, geregistreerd en bezocht: DEVESA GARDENS, met 
geregistreerd adres in Carretera del Saler, Km. 13, 46012, Valencia met NIF A- 46057600, y Aranjuez Camping & Bungalows net NIF 
40.431.963-X, (de verzameling daarvan, hierna "DE EIGENAAR" genoemd). De persoonlijke gegevens die door de klant of de werknemer 
worden verstrekt, worden alleen opgeslagen op de website die deel uitmaakt van het resort waar hij zijn activiteiten onderbrengt of 
uitvoert en daarom is het mogelijk dat ze niet toegankelijk zijn vanuit een van de door de exploitant beheerde resorts. Hetzelfde 
websiteadres (www.lamarinaresort.com).  

Het doel van deze website is om geïnteresseerde partijen, in het openbaar en gratis, informatie te verstrekken over de toeristische 
accommodatie aangeboden op de campings: LA MARINA CAMPING & RESORT, DEVESA GARDENS en ARANJUEZ CAMPING & 
BUNGALOWS. Al het materiaal dat daarin is opgenomen, wordt alleen behandeld in het resort waar het wordt gehost of zijn activiteiten 
uitvoert en wordt beschermd door de wet op het auteursrecht. VIVIANA DECKX CEULEMANS, alle rechten voorbehouden.  

Het gebruik van deze website verleent de voorwaarde van GEBRUIKER en impliceert de aanvaarding van alle voorwaarden die zijn 
opgenomen in deze juridische kennisgeving. Het gebruik van de service heeft een beperkte duur tot het moment waarop de gebruiker 
de website gebruikt.  

De gebruiker moet de wettelijke kennisgeving aandachtig lezen telkens wanneer hij of zij van plan is om de website te gebruiken, 
aangezien DE EIGENAAR zich het recht voorbehoudt om, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en updates aan te brengen van 
de informatie op deze website, de configuratie en presentatie ervan, evenals als de voorwaarden voor toegang tot het.  

 

Industrieel en intellectueel eigendom  
De inhoud en informatie weergegeven op deze website ("de site-informatie") is eigendom van LA MARINA SUNLIFE, S.L. en / of 
derden. Als u van mening bent dat een deel van de inhoud van dit web uw intellectuele en / of industriële eigendom aantast, dient u 
contact met ons op te nemen om de wijziging of afschaffing ervan aan te vragen op het e-mailadres info@lamarinaresort.com.  

De inhoud van de diensten en de Website impliceert geen enkele licentie of recht om de daarin aanwezige handelsmerken te gebruiken, 
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de EIGENAAR. Volgens de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1 van de 
Auteurswet, is het uitdrukkelijk verboden om enige inhoud van de website te kopiëren, reproduceren, publiceren of wijzigen zonder de 
voorafgaande toestemming van de EIGENAAR.  

DE EIGENAAR machtigt de volledige of gedeeltelijke reproductie van de teksten en inhoud die door de portal worden verstrekt, mits aan 
de volgende voorwaarden wordt voldaan:  

De integriteit van de inhoud, documenten en afbeeldingen wordt gehandhaafd.   

De EIGENAAR wordt uitdrukkelijk aangehaald als de bron en oorsprong van die.   

Het doel en het doel van dergelijk gebruik is verenigbaar met de activiteit van de EIGENAAR.   

Er is geen commercieel gebruik, omdat het de verspreiding, openbare communicatie of   

Transformatie ervan uitdrukkelijk verbiedt. De gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten die 
eigendom zijn van de EIGENAAR te respecteren. U kunt de elementen van de portal bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op 
de harde schijf van uw computer of op enige andere fysieke ondersteuning, op voorwaarde dat deze uitsluitend en exclusief voor uw 
persoonlijk en privégebruik is. De gebruiker mag geen enkel beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat op de Website is 
geïnstalleerd verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren. De verspreiding, wijziging, transformatie, overdracht, openbaarmaking 
aan het publiek en elke andere activiteit die niet uitdrukkelijk door de eigenaar van de exploitatierechten is toegestaan, is verboden. 
Ongeautoriseerd gebruik van de materialen en informatie op de website kan een inbreuk vormen op intellectuele of industriële 
eigendomsrechten en andere toepasselijke wetten.   

 

Gebruik van de site  
De gebruiker stemt ermee in om de website correct te gebruiken, in overeenstemming met deze wettelijke kennisgeving, de wet en 
andere geldende voorwaarden, voorschriften en instructies die van toepassing zijn. De gebruiker stemt ermee in om geen enkel 
apparaat, software of ander instrumentarium te gebruiken dat de juiste werking van onze website belemmert of kan beïnvloeden, en 
om geen actie te ondernemen die een onevenredige of onaanvaardbare belasting van onze infrastructuur kan veroorzaken. Evenzo 
verbindt de websitegebruiker zich ertoe om geen enkele robot, "volgspin" of een automatisch apparaat of handmatig proces te 
gebruiken om de pagina's waaruit onze website bestaat te monitoren of te kopiëren zonder de uitdrukkelijke toestemming van een 
bevoegde vertegenwoordiger van de EIGENAAR (een dergelijke verplichting wordt overwogen verleend in het geval van monitoringacties 
uitgevoerd door standaard internetzoekmachinetechnologie gebruikt door sites van zoekmachines om internetgebruikers naar onze 
pagina's te leiden).  

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk jegens de EIGENAAR of aan derden voor schade of letsel die kan ontstaan als gevolg van het 
overtreden van deze voorwaarden. DE EIGENAAR verleent een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare toestemming voor 
uitsluitend persoonlijk (privé) gebruik van deze Site, evenals de inhoud die erin is opgenomen. De huidige machtiging vormt geen 
overdracht van het eigendomsrecht van de site, noch van de inhoud van dezelfde site, aangezien de gebruiker onderworpen is aan de 
volgende beperkingen van het declaratieve karakter:  



 

• Verplichting om de kennisgevingen van auteursrecht en eigendom van de EIGENAAR te behouden op alle exemplaren van de site en de 
inhoud ervan.   

• Het is ten strengste verboden de reproductie, distributie, overdracht, opslag of wijziging van de site en de inhoud ervan.   

• Het is verboden om het voor commerciële of non-profit doeleinden te gebruiken.   

• Elk gebruik anders dan voor het doel van deze Website is uitdrukkelijk verboden. In deze zin zal de Gebruiker afstand doen van het 
gebruik van de materialen en informatie op deze Website met ongeoorloofde doeleinden en uitdrukkelijk verboden in de onderhavige 
Algemene Gebruiksvoorwaarden, alsook aan de specifieke voorwaarden die in hun geval zijn ingeschakeld dat in strijd zijn met de 
rechten en belangen van de EIGENAAR, hun leden en / of derden, en zullen tegenover dezelfde moeten antwoorden in geval van 
overtreding of om deze verplichtingen en / of dat te schenden, met inbegrip van de introductie of diffusie). Schending   

van de bovenstaande beperkingen geeft de EIGENAAR het recht om alle juridische acties uit te voeren ter verdediging van hun 
eigendomsrechten op de Site. Gebruikers en, in het algemeen, personen die van plan zijn om een hyperlink tussen hun website en de 
OWNER'S-website te maken (hierna de 'Hyperlink'), moeten aan de volgende voorwaarden voldoen::  

• Er worden geen onjuiste, onjuiste of onjuiste verklaringen of indicaties gegeven over de website van de EIGENAAR, zijn managers, zijn 
werknemers, de webpagina's van het web en / of de diensten die het biedt.   

• Er zal niet worden vermeld of geïmpliceerd dat DE EIGENAAR de Hyperlink heeft geautoriseerd of op enigerlei wijze gecontroleerd of 
verondersteld de diensten aangeboden of beschikbaar gesteld aan de website waarop de Hyperlink is gevestigd. 

• De webpagina waarop de hyperlink is gevestigd, mag geen informatie of inhoud bevatten die ongeoorloofd is, in strijd is met de goede 
zeden en algemeen geaccepteerde goede gewoonten en openbare orde, noch inhoud bevat die in strijd is met rechten van derden.  DE 
EIGENAAR is niet verantwoordelijk voor het gebruik of de inhoud van websites die aan deze website zijn gekoppeld. De oprichting van de 
Hyperlink houdt in geen enkel geval het bestaan in van relaties tussen DE EIGENAAR en de eigenaar van de website waarop deze is 
gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring door de EIGENAAR van hun inhoud of services.  

 

Persoonlijke gegevens en gegevens die we verzamelen 
Persoonlijke informatie is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een identificeerbare 
natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name met betrekking tot een identificerend 
element, of het nu gaat om een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online identificatie of een of meer factoren die 
specifiek zijn voor de fysieke, psychologische, economische, culturele, academische of sociale identiteit.  De EIGENAAR verzamelt, slaat 
en verwerkt de informatie (en in het bijzonder persoonsgegevens) die is afgeleid van het verlenen van de dienst. De informatie die het 
verzamelt en verwerkt, is met name: De informatie van onze klanten die nodig is voor de levering van onze accommodatie en spa- 
diensten.   

De informatie die u verstrekt, kan bestaan uit: identificatie- en contactinformatie, academische en professionele informatie en financiële 
en bancaire informatie die nodig is voor de levering, het beheer en de facturering van onze diensten en voor onze operationele en 
zakelijke doeleinden.  

Als gevolg van het aanbieden van deze services en voor de juiste ontwikkeling daarvan, heeft DE EIGENAAR mogelijk toegang tot 
informatie en persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van onze klantbedrijven. In deze gevallen zal DE EIGENAAR de 
rol van VERANTWOORDELIJKE BEHANDELING op zich nemen, zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid en veiligheid van dergelijke 
gegevens te handhaven, en de gegevens uitsluitend behandelen voor de doeleinden die worden afgebakend door de persoon die 
verantwoordelijk is voor de behandeling (cliënt). In deze gevallen en in overeenstemming met de voorschriften voor 
gegevensbescherming, zal DE EIGENAAR in de overeenstemmende contracten met onze klanten, werknemers en leveranciers de nodige 
clausules opnemen om de naleving van de vereisten van de voorschriften te waarborgen.  

Aan de andere kant, en in elk geval op verzoek en met uitdrukkelijke toestemming van de geïnteresseerde partij, kan DE EIGENAAR de 
contactgegevens van onze klanten of andere gebruikers (op voorafgaand verzoek van hen) gebruiken om mededelingen over onze 
producten of diensten te verzenden, zoals en alle andere informatie die wij begrijpen kan van belang zijn. Daarnaast hebben we via onze 
website verschillende vormen waarmee gebruikers contact met ons kunnen opnemen of specifieke informatie over onze producten of 
services kunnen opvragen. In ieder geval zullen de nodige contact- en identificatiegegevens worden gevraagd om uw verzoek te 
verwerken. Op dezelfde manier kunnen verschillende evenementen via de webpagina worden gepubliceerd.  

Aan de andere kant, intern, verzamelt, bewaart en behandelt DE EIGENAAR de persoonlijke gegevens van zijn werknemers en 
leveranciers, noodzakelijk om de werkrelatie met hen te onderhouden, en, in het bijzonder, om doelen zoals loonlijst, personeelsbeheer, 
preventie van beroepsmatige risico's, naleving van fiscale en socialezekerheidsverplichtingen, opleiding en professionele ontwikkeling, 
time management of vakantie, ... Voor dergelijke doeleinden zal DE EIGENAAR gedurende de arbeidsrelatie alle persoonlijke gegevens 
verzamelen die nodig zijn (identificatie en contact, academische en beroeps-, bank- en facturatie), en kunnen die omvatten die van hun 
aard een bijzonder beschermingsniveau inhouden (zoals mogelijk verband houden met het lidmaatschap van een vakbond of de 
gezondheid van werknemers), alleen in de marges toegestaan door toepasselijke wetgeving. Binnen deze behandeling worden ook 
persoonlijke gegevens die zijn verkregen via CV's of sollicitaties die via de overeenkomstige formulieren op  

onze website of in persoon zijn verzonden, in overweging genomen. Over het algemeen wordt deze informatie (die maar niet beperkt 
kan zijn tot identificatie- en contactgegevens, en academische en professionele gegevens) alleen bewaard voor de tijd die nodig is om 
uw aanvraag te verwerken.  

Bovendien kunnen onze servers, logs en andere technologieën automatisch bepaalde informatie verzamelen om ons te helpen bij het 
beheren, beschermen en verbeteren van onze services, het analyseren van het gebruik ervan en het verbeteren van de 
gebruikerservaring. Cookies die worden gebruikt terwijl gebruikers browsen op onze webservices, kunnen worden beschouwd als 
cookies. De behandeling van deze gegevens zal ook onderworpen zijn aan de bovengenoemde overwegingen met betrekking tot de 
bescherming van persoonlijke gegevens.  



  

We beschermen persoonlijke informatie en gegevens  
DE EIGENAAR heeft een hoge betrokkenheid bij de beveiliging van de informatie die wordt verwerkt en om te voldoen aan de 
wettelijke vereisten die daarop van toepassing zijn. In deze zin, om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van zowel de 
informatie die het verwerkt (en in het bijzonder persoonlijke gegevens) als de systemen, netwerken, applicaties en databases die voor 
de behandeling ervan worden gebruikt te waarborgen, in La Marina Sunlife S.L:  

Het ontwikkelt periodieke beoordelingen van de risico's verbonden aan informatiebeveiliging en bescherming van persoonlijke 
gegevens, analyseert onze situatie tegen het risico en definieert dienovereenkomstig actieplannen. Er is een informatiebeveiligings- 
en gegevensbeschermingsbeleid gedefinieerd dat moet worden nageleefd door de verschillende partijen die betrokken zijn bij de 
verwerking van informatie.  

Er zijn procedures ontwikkeld voor toegangscontrole, beveiliging van systemen en communicatie, beheer van incidenten en 
veiligheidsovertredingen en back-up van informatie. Bewustmakings- en trainingsacties zijn uitgevoerd om ervoor te zorgen dat dit 
beleid en deze procedures worden nageleefd.  

Naast werknemers en medewerkers, serviceproviders of andere natuurlijke of rechtspersonen die mogelijk toegang hebben tot onze 
informatie, eisen we dat zij zich inzetten voor het behoud van de vertrouwelijkheid van de gegevens en informatie waartoe zij toegang 
hebben en de nodige wettelijke maatregelen kan worden aangenomen in geval van niet-naleving van deze verbintenissen.  

In het geval dat, als gebruiker of getroffen partij, elke incidentie of inbreuk op de beveiliging of een mogelijke kwetsbaarheid wordt 
gedetecteerd, biedt DE EIGENAAR de betrokken personen het adres: mk@lamarinaresort.com, waarmee u communicatie kunt maken 
die geschikt of noodzakelijk worden geacht om de beveiliging van onze informatie en systemen te verbeteren. Privacybeleid en 
persoonlijke gegevens  

Via dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid wil de EIGENAAR tonen dat hij zich inzet voor de naleving van de regelgeving en 
wetgeving die voortvloeit uit de verwerking van informatie die nodig is voor het leveren van zijn diensten en het gebruik van 
informatie- en communicatietechnologieën. In het bijzonder verklaart de EIGENAAR zijn verbintenis met betrekking tot de naleving 
van de regels die zijn gericht op de bescherming van persoonsgegevens. In deze zin worden ze vooral als referentiekader beschouwd:  

Verordening (EU) 20016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de openbaarmaking van dergelijke gegevens (RGPD).   

Organische wet inzake gegevensbescherming (LOPD)   

Wet 34/2002, van 11 juli, over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische  handel (LSSI) 

 

Anonieme navigatie via webpagina's 
De Website verzamelt en onderhoudt alleen de volgende informatie over bezoekers van onze website:   

De domeinnaam van de provider (ISP) en / of het IP-adres die hen toegang tot het netwerk geeft. Op deze manier kunnen we 
statistieken verzamelen over de landen en servers die onze site het vaakst bezoeken.   

De datum en tijd van toegang tot onze website. Dit stelt ons in staat om de drukste tijden te achterhalen en de nodige aanpassingen 
door te voeren om verzadigingsproblemen in onze piekuren te voorkomen.   

Het internetadres van waaruit de link naar onze website is gestart. Dankzij deze gegevens kunnen we de effectiviteit kennen van de 
verschillende banners en links die verwijzen naar onze server, om die te verbeteren die betere resultaten bieden.   

Het aantal dagelijkse bezoekers aan elke sectie. Hierdoor kunnen we de meest succesvolle gebieden kennen en de inhoud ervan 
verhogen en verbeteren, zodat gebruikers een bevredigender resultaat krijgen.   

De verkregen informatie is volledig anoniem en kan in geen geval worden geassocieerd met een specifieke en geïdentificeerde 
gebruiker.  

 

Navigatie met cookies  
Onze website maakt gebruik van cookies, kleine gegevensbestanden die op de computer van de gebruiker worden gegenereerd en 
waarmee wij de volgende informatie kunnen verkrijgen:  

De datum en tijd van de laatste keer dat de gebruiker onze website heeft bezocht.   

Beveiligingselementen die betrokken zijn bij het controleren van de toegang tot gebieden  waarvoor beperkingen gelden.  

 

Acceptatie van het cookiebeleid 
 La Marina Sunlife S.L toont informatie over het cookiebeleid onderaan de website en op elk tabblad dat is ingeschakeld, aan het 
begin van elke sessie, zodat hoed je weet het. De gebruiker heeft de mogelijkheid om het genereren van cookies te voorkomen door 
de juiste optie in uw browser te selecteren. Het bedrijf waarschuwt hen echter dat het deactiveren ervan de goede werking van de 
pagina kan verhinderen.   

Acceptatie van cookies: deze waarschuwing wordt niet opnieuw weergegeven bij toegang tot enige betaling van de portal van deze 
sessie.   

Wijzig de configuratie: u zult meer informatie krijgen over wat cookies zijn, ken het cookiebeleid van La Marina Sunlife S.L kennen en 
wijzig de configuratie van uw browser om de cookies van La Marina Sunlife S.L op elk moment te beperken of blokkeren.   



 

Ga door met browsen of verplaats de schuifbalk. In dat geval beschouwen we het gebruik ervan als acceptabel.  Wijziging van de 
configuratie van cookies U kunt met behulp van uw browser cookies van elke website beperken, blokkeren of verwijderen. In elke 
browser is de werking anders, de "Help" -functie laat u zien hoe u dit moet doen.   

Internet Explorer: windows.microsoft.com/en-xl/internet-explorer/delete-manage- cookies#ie="ie-10".   

FireFox: support.mozilla.org/en/kb/Borrar%20cookies   

Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl="en"   

Safari: www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/   

 

Naleving van de bovenstaande gegevensbeschermingsvoorschriften.  
In overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, alsook op diensten van de informatiemaatschappij en 
elektronische handel, aanvaardt de gebruiker dat persoonlijke gegevens die op het moment van boeking zijn verstrekt, worden 
opgenomen in bestanden die eigendom zijn van de EIGENAAR, met als doel:  

• Om de levering van gevraagde services te vergemakkelijken, de juiste identificatie van gebruikers die persoonlijke service aanvragen in 
"lamarinaresort.com".   

• Het uitvoeren van statistische overzichten van klanttevredenheid die reserveringen hebben gemaakt in "lamarinaresort.com" om 
verbeteringen in de aangeboden diensten op te nemen.   

• Voor het beheer van elementaire beheertaken   

• Om u op de hoogte te houden, per e-mail of op enige andere manier, van nieuws en  diensten met betrekking tot de camping waar u 
bent gebleven, als u dat wenst in het  registratieformulier. DE EIGENAAR verbindt zich ertoe te voldoen aan zijn verplichting tot 
geheimhouding van persoonlijke gegevens en zijn plicht om deze vertrouwelijk te behandelen, en neemt voor deze doeleinden de 
technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen aan die nodig zijn om wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang 
te voorkomen, in overeenstemming met de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Bescherming van Persoonsgegevens en 
andere toepasselijke wetgeving.  

 

Elke geregistreerde gebruiker kan op elk moment de volgende rechten 
uitoefenen bij de verwerking van zijn persoonlijke gegevens: 

Recht van toegang. Op verzoek hebt u het recht om informatie over door u verwerkte persoonsgegevens over ons te verkrijgen, voor 
zover gedefinieerd in art. 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt uw verzoek per post of per e-mail verzenden 
naar de onderstaande adressen.  Recht op rectificatie. U hebt het recht om te eisen dat wij onnauwkeurige persoonlijke gegevens over 
u corrigeren zonder onnodige vertraging (artikel 16 GPRD). Neem voor dit doel contact op met het onderstaande 
adres. Herroepingsrecht. Wanneer de juridische redenen die in art. 17 GPRD van toepassing is, hebt u recht op de onmiddellijke 
verwijdering ("recht om te vergeten") van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Deze juridische gronden omvatten: de 
persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, of u trekt uw toestemming in en er zijn geen 
andere juridische redenen voor hun verwerking; de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking (en er zijn geen geldige redenen 
voor de verwerking - deze is niet van toepassing op verzet tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden). Neem contact op met het 
onderstaande contactadres om uw vorige recht af te dwingen.  

Recht op beperking van verwerking. Als de criteria gedefinieerd in art. 18 GPRD wordt voldaan, hebt u recht op beperking van 
verwerking zoals uiteengezet in het bovengenoemde artikel van de GPRD. Volgens dit artikel kan de beperking van de verwerking 
worden gevraagd, met name als de verwerking onwettig is en de betrokkene kiest.  

Recht op gegevensportabiliteit. Mogelijk hebt u recht op gegevensportabiliteit zoals gedefinieerd in art. 20 GPDR. Dit betekent dat u het 
recht hebt om persoonlijke gegevens over u te ontvangen die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd formaat, vaak gebruikt en 
machinaal leesbaar, en u hebt het recht om dergelijke gegevens te laten verzenden naar een andere gegevensbeheerder, zoals een 
andere serviceprovider. De voorwaarde voor dit recht is dat de verwerking is gebaseerd op toestemming of een contract en wordt 
uitgevoerd met geautomatiseerde middelen. Om uw vorige recht te doen gelden, kunt u contact opnemen met onderstaand 
contactadres.  

Recht van bezwaar. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken op grond van art. 21 GPDR voor de verwerking van 
persoonsgegevens betreffende u, op basis van art. 6 (1) letter e of f GPDR, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. 
We zullen afstand doen van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, tenzij we legitieme redenen kunnen aantonen met betrekking 
tot de verwerking die prevaleert boven uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het instellen, 
uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Om uw vorige recht te doen gelden, kunt u contact opnemen met onderstaand 
contactadres.  

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke 
gegevens onwettig of verboden is, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming in 
het geval dat u zich ervan bewust wordt of van mening bent dat een feit een inbreuk op toepasselijke gegevensbescherming kan 
inhouden. regelgeving.  

U kunt te allen tijde toegang vragen tot uw persoonlijke gegevens, rectificatie of verwijdering ervan, en tevens verzoeken om de 
beperking van de behandeling en de overdraagbaarheid van uw gegevens wanneer de redenen of omstandigheden voorzien in de van 
toepassing zijnde regelgeving worden gegeven. Hiertoe kunt u de volgende kanalen gebruiken, altijd vergezeld van een fotokopie van 
uw DNI of een ander document waarmee u uw identiteit kunt bewijzen:  



 

Per brief aan de adressen: 

• Voor kamping LA MARINA a: Avenida de la Alegría, s/n, 03194-La Marina (Alicante) 

• Voor kamping DEVESA GARDENS a: Carretera del Saler, Km. 13, 46012, Valencia 

• Voor kamping ARANJUEZ CAMPING & BUNGALOWS a: Antigua Nacional IV, Km. 46, 28300 

Per e-mail naar:  

• Voor kamping LA MARINA: info@lamarinaresort.com   

• Voor kamping DEVESA GARDENS: contacto@devesagardens.com   

• Voor kamping ARANJUEZ CAMPING & BUNGALOWS:  info@campingaranjuez.com 

 

Informatie die moet worden overgedragen uit het archief van La Marina 
Sunlife S.L.  

Als algemene regel geldt dat La Marina Sunlife SL persoonlijke gegevens alleen aan derde partijen doorgeeft, of hen toegang verleent, 
in gevallen die nodig zijn om een adequate voorziening voor de gevraagde service te ontwikkelen, om te voldoen aan wettelijke 
verplichtingen, belastingen en bedrijven, of voor de ontwikkeling van bepaalde processen of activiteiten van de organisatie in 
onderaanneming (toegang tot gegevens voor rekening van derden).  In het bijzonder voeren wij communicatie en uitwisseling van 
informatie uit met bankentiteiten, op basis van de geleverde diensten, voor het beheren van incasso's en facturering van de geleverde 
diensten, het beheer van betalingen aan serviceproviders, of in overeenstemming met wettelijke, fiscale en openbare dienstvereisten. 
Evenzo wordt, in overeenstemming met deze publieke taken, mededelingen gedaan aan andere bestuursorganen, zoals de sociale 
zekerheid of de belastingdienst.  Aan de andere kant leggen we in La Marina Sunlife S.L overeenkomsten, allianties of 
samenwerkingsverbanden met andere entiteiten die bepaalde diensten verlenen of die samenwerken bij de ontwikkeling van 
bepaalde activiteiten, in staat om toegang te hebben tot de persoonlijke gegevens die we beheren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 
belasting- en arbeidsadviezen waartoe toegang wordt verleend tot de persoonlijke gegevens van onze werknemers voor het beheer 
van de loonlijsten, de uitvoering van openbare taken of het voorkomen van arbeidsrisico's.   

Daarnaast hebben we bepaalde diensten in onderaanneming waarin we vertrouwen voor de levering en ontwikkeling van onze 
services. Dit is voornamelijk het geval bij externe huisvesting of webhostingservices. Om deze diensten aan te bieden, zijn de 
overeenkomstige externe behandelingscontracten ondertekend, waarmee wordt gewaarborgd dat wordt voldaan aan de vereisten 
van de regelgeving. Van La Marina Sunlife S.L verzekeren wij dat internationale gegevensoverdrachten niet vereist zijn.  

 

Tijd voor het bewaren van de informative  
Als algemene regel geldt dat we in La Marina Sunlife SL alleen informatie en persoonlijke gegevens bewaren voor de tijd die nodig is 
om te voldoen aan het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen, en om eventuele claims of aansprakelijkheden die voortvloeien uit 
de verwerking van gegevens. Als algemene regel geldt dat, zodra de dienst is verleend, de gegevens worden geblokkeerd en er geen 
verwerking aan hen wordt uitgevoerd anders dan deze ter beschikking te houden van de openbare besturen, rechters en 
rechtbanken, ter attentie van mogelijke verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de verwerking , tijdens de periode van het 
voorschrijven hiervan, waarna de annulering moet worden uitgevoerd. Aan de andere kant, om de perioden van gegevensbehoud te 
bepalen, overweegt La Marina Sunlife S.L de lokale wetgeving, de contractuele verplichtingen en de verwachtingen en vereisten van 
onze klanten. Als we geen persoonlijke gegevens meer nodig hebben, verwijderen of verwijderen we deze veilig.  

 

Toepasselijk recht en jurisdictie  
De oplossing van conflicten, controverses of claims die kunnen voortvloeien uit de webservices waarnaar in dit privacybeleid wordt 
verwezen, wordt beheerst door de bepalingen van de Spaanse wetgeving. La Marina Sunlife S.L. zullen indienen bij de rechters, 
rechtbanken en jurisprudentie van de stad, tenzij anders overeengekomen met de consument / gebruiker.  

 


