Wettelijk
Camping Le Vieux Chêne – Dol de Bretagne****
SARL RELAIS CAMPING DU VIEUX CHENE
RCS Saint-Malo 429 688 450
TVA FR38 429 676 091
SIRET 429 676 091 00011

Site aangemeld bij de CNIL onder nr. 1897473 v 0 volgens de vereenvoudigde
norm nr. 48.
De website www. camping-doldebretagne.com is ontworpen door HUTTOPIA SA, een bedrijf met een
vennootschappelijk kapitaal van € 7 814 792, 40, dat sinds 11/10/1999 is ingeschreven in het handels
– en vennootschapsregister van Lyon onder het nummer Lyon 424 562 890. Adres: rue du Chapoly,
69290 SAINT GENIS LES OLLIERES

INTELLECTUEEL EIGENDOM
De inhoud van deze website blijft het eigendom van HUTTOPIA SA, de enige houder van de
intellectuele-eigendomsrechten op deze inhoud. De internetgebruikers verbinden zich ertoe om geen
gebruik te maken van deze inhoud; iedere volledige of gedeeltelijke reproductie van deze inhoud is
strikt verboden en kan een delict vormen inzake namaak. Iedere volledige of gedeeltelijke
reproductie van de merken of logo’s van het concern die is gebaseerd op elementen van de website
zonder uitdrukkelijke toestemming van HUTTOPIA SA is dan ook verboden, in de zin van het artikel
L.713-2 van het wetboek intellectuele eigendom.

VAN VERANTWOORDELIJKHEID EN UITSLUITINGEN VAN GARANTIE
HUTTOPIA SA doet haar best om zorg te dragen voor de juistheid van de informatie die op de website
staat en de website regelmatig bij te werken. Het kan echter voorkomen dat er foute informatie op
de website staat of dat er informatie ontbreekt, vooral door typfouten of fouten in de lay-out. Als u
dit soort fouten ontdekt, dan vragen wij u dit aan ons door te geven zodat de nodige correcties
kunnen worden gemaakt.
HUTTOPIA SA behoudt zich het recht voor om de elementen van de website naar eigen goeddunken
aan te passen. In het kader van haar beleid voor het updaten en verbeteren van de website, kan
HUTTOPIA SA beslissen om deze voorwaarden aan te passen.
Iedere op de website gepubliceerde informatie waarbij een datum is vermeld, is slechts geldig op de
aangegeven datum. Zo behoudt HUTTOPIA SA zich het recht voor om eender welk aanbod of het
gehele aanbod op de website zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.
HUTTOPIA SA kan niet garanderen dat de toegang tot de website www. camping-doldebretagne.com
niet wordt onderbroken. Het kan voorkomen dat de service wordt onderbroken door problemen bij

het onderhoud of reparaties, als gevolg van IT-problemen, door een storing van de internetservice of
door andere onvoorziene omstandigheden.
HUTTOPIA SA kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welke directe of
indirecte schade als gevolg van of volgend op de verspreiding van een virus door een derde via onze
website waardoor uw informaticasysteem kan worden aangetast doordat u zich met deze website
hebt verbonden, deze website gebruikt hebt of door deze website hebt gebrowset. Op dezelfde
manier kan HUTTOPIA SA niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade of bijkomstige
schade (inclusief, maar niet beperkt tot, technisch defect, verspreiding van vertrouwelijke
documenten, verlies van gegevens), noch voor eender welke soort van indirecte schade, die
plaatsvindt tijdens of in verband met het gebruik van de website.

BEHEER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Inzameling en verwerking
Tijdens het gebruik van de website wordt u gevraagd ons informatie over uzelf te verschaffen in de
volgende gevallen: bij de reservering van een verblijf, bij het aanmaken van uw account, tijdens uw
inschrijving voor onze nieuwsbrieven, bij deelname aan een spelletje-wedstrijd, als u enquêtes invult
of als u contact met ons opneemt voor een vraag of een bepaald probleem. Het is uw
verantwoordelijkheid om na te gaan of de gegevens die u hierbij doorgeeft exact en compleet zijn.
Voor de goede opvolging van uw reserveringen en verblijven vragen we u om ons onmiddellijk op de
hoogte te brengen van elke verandering van de gegeven informatie. HUTTOPIA SA is
verantwoordelijk voor de verwerking en beheert alle ingezamelde informatie met de grootste
vertrouwelijkheid. Deze informatie wordt door onze interne diensten gebruikt voor doeleinden van
administratief en commercieel beheer voor de verwerking van uw reservering, het goede verloop
van uw verblijf of om de inhoud van ons aanbod te personaliseren.
Rechten i.v.m. de toegang, aanpassing, correctie en verwijdering van de gegevens
Overeenkomstig artikel 40 van de wet 78-17 van 6 januari 1978 genaamd de wet ‘Informatique et
Libertés’ (informatica en vrijheden) heeft u recht op toegang, aanpassing, correctie en verwijdering
van de persoonlijke gegevens die u betreffen. Om dit recht uit te oefenen, vragen we u om ons per
post op een duidelijke manier de volgende gegevens door te geven: uw achternaam, voornamen,
adres en eventueel uw klantnummer.
Stuur dit naar: HUTTOPIA SA / Service Marketing
Route du Chapoly, 69290 Saint Genis les Ollières, Frankrijk
Contact: +33 4 37 64 22 33
Verklaring van de inzameling en verwerking van de gegevens
Conform artikel 22 van de wet 78-17 van 6 januari 1978 is er i.v.m. de geautomatiseerde verwerking
van de persoonlijke gegevens die plaats heeft gevonden via de website, aangifte gedaan bij de Franse
nationale commissie voor informatica en vrijheden (Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés). Het aangiftenummer is 1897473 V 0.
Delen van de informatie
Alle gegevens die we registreren zijn uitsluitend bedoeld voor het gebruik van HUTTOPIA SA. Op geen
enkel moment wordt uw informatie doorgegeven aan welke derde dan ook.

Cookies
Tijdens uw bezoek aan onze website krijgt u een permanent ‘cookie’ (klein tekstbestand) toegekend
die op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit cookie maakt het mogelijk u te
identificeren als u onze website bezoekt zodat u makkelijker door onze website kunt browsen en we
uw online ervaring kunnen personaliseren: automatische herkenning, uw favoriete bestemmingen
onthouden …
We verzamelen ook technische informatie over uw computer telkens als u een pagina opent tijdens
uw bezoek aan onze website. Deze informatie betreft uw IP-adres (internetprotocol), het gebruikte
besturingssysteem, het soort browser en eventueel het adres van de website vanwaar u bent
doorgestuurd. We verzamelen deze informatie om de kwaliteit van uw ervaring tijdens uw bezoek
aan onze website te verbeteren, en we verkopen of geven deze informatie niet aan derden.
Het merendeel van de browsers aanvaardt deze cookies automatisch, maar u kan ze verwijderen of
de weigering van cookies activeren. Aangezien iedere browser anders is, moet u in het menu ‘Help’
van uw browser nagaan hoe u de voorkeuren betreffende cookies aan kan passen. De website blijft
op dezelfde manier werken en alle functies zijn toegankelijk. Als u ervoor kiest om de cookies te
blokkeren, dan heeft u geen toegang tot de vele functies die deze website efficiënter maken en een
deel van onze diensten zullen niet correct werken.
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