Privacy verklaring
Verklaring betreffende informatieverplichting
De bescherming van uw persoonlijke gegevens is erg belangrijk voor ons. Daarom
verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke voorschriften (DSGVO,
TKG 2003). In dit privacybeleid informeren wij u over de belangrijkste aspecten van
gegevensverwerking op onze website.

Neem contact met ons op
Als u contact met ons opneemt via een formulier op de website of per e-mail, worden uw
gegevens gedurende zes maanden bewaard om het verzoek te verwerken en in geval van
vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

Gegevensgebruik
De door u verstrekte persoonlijke gegevens (zoals naam, adres en e-mailadres) zullen door
ons als volgt worden gebruikt:
Om een accommodatie te boeken, moet u uw contactgegevens opgeven. U hoeft alleen de
gemarkeerde velden (naam, adres en e-mailadres, evenals naam en eventueel leeftijd van
de reiziger) en gegevens met betrekking tot het verzoek (bijv. verblijfsperiode) aan te geven.
Aanvullende informatie (zoals telefoon- of faxnummers) is niet verplicht.

Web analytics
Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google. Voor dit doel
worden cookies gebruikt die een analyse van het gebruik van de website door uw gebruikers
mogelijk maken. De daardoor gegenereerde informatie wordt naar de server van de provider
verzonden en daar opgeslagen. U kunt dit voorkomen door uw browser zo in te stellen dat er
geen cookies worden opgeslagen. We hebben een bijbehorend contract voor
gegevensverwerking afgesloten met de aanbieder. Uw IP-adres wordt verzameld maar
geanonimiseerd [bijvoorbeeld door de laatste 8 bits te verwijderen]. Hierdoor is alleen een
ruwe lokalisatie mogelijk. Gegevensverwerking vindt plaats op basis van de wettelijke
bepalingen van § 96 (3) TKG en artikel 6 par. 1 lid. a (toestemming) en / of f
(gerechtvaardigd belang) van de AVG. Onze zorg in de zin van de DSGVO (legitiem belang)
is de verbetering van ons aanbod en onze website. Omdat de privacy van onze gebruikers
belangrijk voor ons is, worden de gebruikersgegevens geanonimiseerd. De
gebruikersgegevens worden 18 maanden bewaard. Zie de Google Analytics-voorwaarden of
het Google Analytics-overzicht voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en
privacy. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie
zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres)
en de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden
die beschikbaar is via de volgende link en installeer: https://goo.gl/RVT5JT

Google Maps
Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer
te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook
gegevens over het gebruik van de Maps-functies door bezoekers van de websites.
Raadpleeg voor meer informatie over de gegevensverwerking van Google het privacybeleid
van Google: www.google.com/privacypolicy.html. Daar kunt u ook uw instellingen in het
privacycentrum wijzigen, zodat u uw gegevens kunt beheren en beschermen. Ga voor meer
informatie over het beheren van uw eigen gegevens met betrekking tot Google-producten
naar de door Google aangedreven website www.dataliberation.org.

SSL-encryptie
Onze website maakt gebruik van SSL-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht
van gevoelige inhoud te beschermen, zoals de verzoeken die u ons als site-operator stuurt.
Een gecodeerde verbinding wordt aangegeven door de adresbalk van de browser die
verandert van "http: //" in "https: //" en het slotpictogram in uw browserbalk. Als SSL-codering
is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

Social plugins
Doel: deze website kan plug-ins bevatten op de sociale netwerken Facebook, Youtube en
Instagram van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS
("Facebook"), YouTube, LLC. 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066. VS ("YouTube") en
Instagram, 181 South Park; San Francisco, Californië 51107 USA ("Instagram") en via welke
berichten met een knop naar het bijbehorende sociale netwerk kunnen worden verzonden.
Als u bent aangemeld bij een van deze netwerken en vervolgens een pagina met een
dergelijke functie oproept, maakt uw browser verbinding met dit sociale netwerk en kan het
sociale netwerk het bezoek aan de pagina koppelen aan uw account op het juiste sociale
netwerk. Als u dat niet wilt, bezoek dan onze websites zonder ingelogd te zijn op een van
deze sociale netwerken.
Verdere informatie en reclamatiemogelijkheden:
Privacyinformatie van Facebook
Privacy-informatie van YouTube
Privacy-informatie van Instagram

Uw rechten
U hebt het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, dataportabiliteit, intrekking
en oppositie. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de
wet inzake gegevensbescherming of dat uw gegevensbeschermingsclaims op een andere
manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In
Oostenrijk is dit de Datenschutzbehörde.
U kunt ons bereiken via de volgende contactgegevens: Berghaus Weissbriach,
info@berghaus-weissbriach.com.

