
Privacybeleid 
Privacy is erg belangrijk voor SPANJECAMPER, S.L en we 
willen een open en transparante houding aannemen bij het 
omgaan met uw persoonlijke gegevens. Daarom hebben we 
een beleid dat regelt hoe uw persoonlijke gegevens worden 
behandeld en beschermd. “
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
gegevens?
SPANJECAMPER, S.L – CIF. B-93473825
CTRA DE MIJAS S / N, 29650, MIJAS PUEBLO (MÁLAGA)
INFO@SPANJECAMPER.NL / 
INFO@IBEROCAMPER.COM

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
In SPANJECAMPER, S.L behandelen we de informatie die 
door geïnteresseerde personen wordt verstrekt om de door 
ons aangeboden diensten beschikbaar te maken voor 
derden en voor vragen, reserveringen, verzoeken en 
verzoeken voor de gevraagde diensten, evenals het 
verzenden van commerciële acties met betrekking tot onze 
producten en diensten, waarvoor u uw toestemming heeft 
gegeven.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
De gegevens worden bewaard zolang de commerciële 
relatie wordt onderhouden, en indien nodig gedurende de 
jaren die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke 
verplichtingen die voortvloeien uit de aanvraag.
Wat is de legitimiteit voor de behandeling van uw 
gegevens? 



De wettelijke basis voor de behandeling van uw gegevens 
betreft: Uitvoering van een contract: levering van gevraagde 
diensten Toestemming van belanghebbende partij: 
verzending van commerciële communicatie.
Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?
Uw gegevens worden alleen overgedragen om te voldoen 
aan wettelijke verplichtingen.

Overdracht van gegevens naar derde landen
Er zijn geen gegevensoverdrachten naar derde landen 
gepland.
Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?
Iedereen heeft het recht om bevestiging te krijgen of 
SPANJECAMPER, S.L persoonsgegevens verwerkt die de 
belanghebbende aangaan of niet. Geïnteresseerde 
personen hebben recht op toegang tot hun 
persoonsgegevens, en kunnen verzoeken om rectificatie 
van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, om 
verwijdering wanneer de gegevens om andere redenen niet 
langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn 
verzameld. In bepaalde omstandigheden kunnen 
geïnteresseerde partijen vragen om de verwerking van hun 
gegevens te beperken, in welk geval we deze alleen 
bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.
In bepaalde omstandigheden en om redenen die verband 
houden met hun specifieke situatie, kunnen 
belanghebbende partijen bezwaar maken tegen de 
verwerking van hun gegevens. In dit geval zal 
SPANJECAMPER, S.L stoppen met het verwerken van de 
gegevens, behalve om dwingende legitieme redenen of de 
uitoefening of verdediging van mogelijke claims. U kunt uw 
rechten op de volgende manieren uitoefenen: door een e-
mailadres te sturen naar de hierboven beschreven 



verwerkingsverantwoordelijke en een kopie van uw 
identiteitsbewijs of identiteitsbewijs mee te sturen. Als u 
toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw 
gegevens voor een specifiek doel, hebt u het recht om de 
gegeven toestemming op elk moment in te trekken, zonder 
dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de 
behandeling op basis van de toestemming voorafgaand aan 
de intrekking. Indien u meent dat uw rechten zijn 
geschonden met betrekking tot de bescherming van uw 
persoonsgegevens, in het bijzonder indien u niet tevreden 
bent met de uitoefening van uw rechten, kunt u een klacht 
indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit 
via de website: www. .agpd.es.

Hoe zijn wij aan uw gegevens gekomen?
De persoonsgegevens die wij in SPANJECAMPER, S.L 
verwerken, zijn rechtstreeks door de belanghebbende 
verstrekt.

De categorieën van gegevens die worden behandeld 
zijn:
• Gegevens voor identificatie
• Post- en elektronische adressen
• Commerciële informatie

Bovenstaande tekst is een vertaling van de enige 
rechtsgeldige tekst van de in het Spaanse opgestelde 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD, zie onder. Uit de Nederlandse 
vertaling kunnen geen rechten worden ontleend.



POLÍTICA DE PRIVACIDAD

La privacidad es de gran importancia para 
SPANJECAMPER S.L. y queremos mantener una actitud 
abierta y transparente al tratar sus datos personales. Por lo 
tanto, disponemos de una política que establece cómo se 
tratan y protegen sus datos personales.

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

SPANJECAMPER S.L. – CIF: B93473825

Domicilio social: CTRA DE MIJAS S/N , MIJAS PUEBLO , 
(MALAGA) , C.P. 29650.

Correo electrónico de contacto: 
INFO@SPANJECAMPER.COM - 
INFO@IBEROCAMPER.COM

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En SPANJECAMPER S.L. tratamos la información que nos 
facilitan las personas interesadas con el fin de realizar la 
gestión administrativa, contable y fiscal de los servicios 
solicitados, así como enviar comunicaciones comerciales 
sobre nuestros productos y servicios, para cuyo 
consentimiento usted haya prestado.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación 
comercial, y en su caso, durante los años necesarios para 
cumplir con las obligaciones legales que resulte de 
aplicación.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
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Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:

• Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios 
solicitados

• Consentimiento del interesado: Envío de 
comunicaciones comerciales.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Unicamente se cederán sus datos para dar cumplimiento a 
obligaciones legales.

Transferencias de datos a terceros países

No están previstas transferencias de datos a terceros 
países.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación 
sobre si en SPANJECAMPER S.L. estamos tratando datos 
personales que les conciernan, o no. Las personas 
interesadas tienen derecho a acceder a sus datos 
personales, así como a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre 
otros motivos, los datos ya no sea necesarios para los fines 
que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los 
interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de 
sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos 
para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En 
determinadas circunstancias y por motivos relacionados con 
su situación particular, los interesados podrán oponerse al 
tratamiento de sus datos. En este caso, SPANJECAMPER 
S.L. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones.



Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente 
forma: dirigiéndose a la dirección de correo electrónico del 
responsable del tratamiento reseñado anteriormente 
adjuntando copia de su DNI o documento de identidad. 

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad 
concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado 
en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 
tratamiento basado en el consentimiento previo a su 
retirada. En caso de que sienta vulnerados sus derechos en 
lo concerniente a la protección de sus datos personales, 
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el 
ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación 
ante la Autoridad de Control en materia de Protección de 
Datos competente a través de su sitio web: www.aepd.es. 


