
GDPR Compliant  

Villa Vue en Blankenberge Vue zetten zich maximaal in om GDRP Compliant te zijn, uw 

privacy te beschermen. Villa Vue en Blankenberge Vue verwerken uw gegevens met uw 

toestemming om onder andere volgende handelingen te kunnen stellen in uw belang: 

- Om een contract te kunnen uitvoeren  

- Om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen  

- Voor de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.  

Ook de beveiliging van uw klanteninformatie is een belangrijk punt voor Villa Vue en 

Blankenberge Vue. Transparant communiceren is belangrijk daarom ook deze uitgebreide 

informatie pagina. We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doeleinden 

waar deze voor worden verwerkt. 

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen we deze veilig verwijderen of 

vernietigen. 

Welke persoonsgegevens verzamelen? 

Persoonsgegevens omvatten alle informatie betrekking tot u waarmee Villa Vue of 

Blankenberge Vue u kan identificeren zoals uw naam, contactgegevens, e-mail en 

betalingsgegevens. 

We kunnen persoonsgegevens van u verzamelen wanneer u contact met ons opneemt, een 

reservatie maakt, onze Facebook of Intstagram pagina bezoekt, enzovoort. 

We kunnen de volgende categorieën informatie verzamelen: 

- Naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, identiteitskaart of andere erkende 

identiteitskaartnummers en details, betalingsgegevens 

- Informatie die u met ons deelt via e-mail, reservatie, telefoongesprekken en sociale media 

We kunnen gegevens die werden verzameld via Villa Vue gebruiken voor Blankenberge Vue 

en omgekeerd.  

Uw rechten 

Als betrokkene heeft u het recht om: 

- de bewaarde gegevens op te vragen 

- uw gegevens te laten verwijderen, recht om vergeten te worden 

- uw gegevens te laten wijzigen, corrigeren, .. 

- uw gegevens te laten overdragen aan een andere verwerker 

- bezwaar aan te tekenen tegen direct marketing en commerciële profiling  

De informatie die wordt verwerkt van u persoonlijk kan u raadplegen op eenvoudig verzoek: 

Villa Vue/Blankenberge Vue  

Kluizendorpstraat 25A 

9940 Kluizen 

info@villa-vue.be / info@blankenbergevue.be  
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