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Privacybeleid
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in
overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens
stelt.
Verzameling, registratie en verwerking van gegevens

We verzamelen, registreren en verwerken persoonsgegevens van onze gasten. Bepaalde
gegevens dienen uitdrukkelijk te worden meegedeeld zoals voor het gebruik van uw
reservatie aanvraag en boeking. Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze
verzameld door 'cookies' en andere systemen/applicaties die informatie (zoals IP-adres,
gebruik van de site, taal en type van de browser, ...) verzamelen.
De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze,
worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Tauernhaus Sonnblick.
Isabelle Tant is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die
worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert de verwerking
die andere partijen op haar vraag uitvoeren.
De gegevens zijn automatisch ook toegankelijk voor andere eigenaars of
verhuurorganisaties van Tauernhaus Sonnblick.
Gebruik van uw gegevens

Je garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van
onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de
gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot
de huur van de woning Tauernhaus Sonnblick.
Bij optie dient u zich te identificeren alvorens tot een reservatie te kunnen overgaan. Dit
laat ons toe om u te ondersteunen bij technische of andere problemen en verschaft
Tauernhaus Sonnblick door uw gebruik van de boekingstool en app inzicht in uw profiel
en interesses.
Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon
of op elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische
wijze heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische
communicatie.

Uw gegevens (met uitzondering van gevoelige gegevens zoals politieke en religieuze
overtuiging, ...) kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze
aanbiedingen.
Persoonsgegevens zoals naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode,
woonplaats, telefoonnummer worden niet doorgegeven aan andere bedrijven.
Tauernhaus Sonnblick is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden
van uw gegevens maken. Zo kan de website van Tauernhaus Sonnblick links bevatten
naar websites van derden via dewelke uw persoonsgegevens worden verzameld. Deze
verzameling en verwerking van gegevens valt niet onder de verantwoordelijkheid van
de Tauernhaus Sonnblick, maar onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende
derde of beheerder van de website in kwestie waarnaar u zich begeeft.
Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met
name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van
opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden
geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden
niet aan derden verstrekt.
Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website
gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina's
zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer
(IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het
specifieke privacy beleid van Google Analytics.
Facebook en Instagram

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op
sociale netwerken Facebook en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door
code die wordt aangeleverd door Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder
meer een cookie (zie cookiebeleid).
Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Instagram (welke regelmatig kunnen
wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code
verwerken.

App

Wij bieden een app aan waarmee wij gasten willen informeren over hun verblijf en
nieuws met betrekking tot Tauernhaus Sonnblick, onze diensten en aanverwante zaken.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van
gebruikers.
Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie
is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd
en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij
gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies
uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de
Consumentenbond voor uitleg.
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel
van de 'Analytics'-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw
persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden
bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden
benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij
navolgend adres:
Tauernhaus Sonnblick
Muhlbach am Hochkonig 369
AT-5505 Muhlbach am Hochkonig
of via mail: info@tauernhaus-sonnblick.at
Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen
zullen op deze website worden gepubliceerd.

Info over ons cookie-beleid

Tauernhaus Sonnblick gebruikt cookies om je surfervaring gemakkelijker en
aangenamer te maken en de inhoud van de site beter af te stemmen op je behoeften en
voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige
onderdelen van onze site niet of niet optimaal werken. Als je onze site bezoekt zonder je
cookie-instellingen aan te passen en de link "verdergaan" aanklikt gaan we ervan uit dat
je de installatie van cookies aanvaardt.
Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van
je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt als je de website bezoekt. De
cookie bevat een unieke code die toelaat om je browser te herkennen gedurende het
bezoek aan de website (een zogenaamde 'session' cookie) of bij latere, herhaalde
bezoeken (een zogenaamde 'permanente' cookie).
Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt of door
partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de
cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die
zich op je computer of mobiel apparaat bevindt.
Cookies worden op je computer of je mobiel apparaat gestockeerd in de folder van je
browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de
cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen
gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende
onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van
een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en
aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.
Welke cookies gebruikt Tauernhaus Sonnblick?
1. Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van
de website. We gebruiken een functionele cookie als je inlogt. Deze cookie zorgt ervoor
dat je ingelogd blijft zolang je surft op www.tauernhaus-sonnblick.at.
2. Website settings

Deze cookies slaan je voorkeuren op om de website gebruiksvriendelijker te maken.
Bijvoorbeeld: een cookie die bijhoudt welke keuze je maakte op de homepagina, een
cookie die bijhoudt of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat

we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen en een cookie die bijhoudt of je
op de cookie-waarschuwing oké geklikt hebt of niet. Deze cookies zijn niet strikt
noodzakelijk voor het functioneren van de site.
3. Anonieme en third party analytics cookies

Deze cookies analyseren de gebruikers van onze website. Bijvoorbeeld: hoeveel
bezoekers komen langs, welke pagina's werden bekeken, ...
Third party analytics cookies worden door derden geplaatst die tools aanbieden voor
het analyseren van de gebruikers op onze website. Google Analytics is hier een bekend
voorbeeld van.
4. Third party tracking cookies

Deze cookies worden door facebook geplaatst als je een item bekijkt op onze website.
Het doel van tracking cookies is het verzamelen van informatie over gebruikers, hun
surfgedrag en hun interesses. Wanneer je surft, kunnen bepaalde websites die cookie
herkennen en jou gepersonaliseerde advertenties en gerichte online reclame tonen.
Hoe kan je je cookies beheren?

Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren.
Op http://www.aboutcookies.org/ vind je voor de meest gebruikte browsers de
werkwijze om cookies te weigeren.
Je kan op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of
mobiel apparaat.

