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PRIVACY POLICY - SAN BENEDETTO SRL 

Beste gast, 

In overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (EU-
verordening nr. 679 van 2016), willen we u informeren dat de verwerking van uw persoonsgegevens correct 
en transparant gebeurt, voor wettige doeleinden en ter bescherming van uw privacy en uw rechten. 

De behandelingen worden ook uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen voor de volgende 
doeleinden: 

1.) Om uw boeking van accommodatie en ondersteunende diensten te verkrijgen en te bevestigen, en om 
u de gevraagde diensten te verlenen. De gegevens omvatten in dit geval algemene informatie en 
contactgegevens, schijfcode en / of btw-nummer, creditcard- en debetkaartgegevens verstrekt als 
garantie, aanbetaling en / of saldo, lijst met gevraagde diensten en producten en aankopen, datum 
van aankomst en vertrek , enz. Aangezien dit noodzakelijke behandelingen zijn voor de definitie van 
de contractuele overeenkomst en voor de daaropvolgende uitvoering ervan, is uw toestemming niet 
vereist, behalve in het geval waarin bepaalde, zogenaamde gevoelige gegevens worden verstrekt. In 
geval van weigering om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunnen we de reservering niet 
bevestigen of u de gevraagde diensten verlenen. De verwerking stopt bij uw vertrek, maar sommige 
van uw persoonlijke gegevens kunnen of moeten verder worden verwerkt voor de doeleinden en op 
de manier die in de volgende punten worden aangegeven; 

2.) Om te voldoen aan de verplichting die is uiteengezet in de "Geconsolideerde wet inzake openbare 
veiligheid" (Art. 109 KB 18.61931 n. 773) die ons verplicht om de details van de gehuisveste 
klanten voor doeleinden van openbare veiligheid aan het hoofdbureau van politie te communiceren 
in overeenstemming met de procedures vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
(Decreet van 7 januari 2013). Het verstrekken van gegevens is verplicht en vereist geen uw 
toestemming, en in geval van weigering om ze te verstrekken, kunnen we u niet in onze structuur 
hosten. De gegevens die voor dit doel worden verkregen, worden door ons niet opgeslagen, tenzij u 
ons toestemming geeft voor de opslag zoals bepaald in punt 5; 

3.) Om te voldoen aan de verplichting die is opgelegd door de gemeente Peschiera del Garda voor de 
betaling van de toeristenbelasting, die ons verplicht om via het platform dat is aangenomen door de 
gemeente zelf (PayTourist, eigendom van Kitesun Srl), de details van de klanten die in onze faciliteit 
verblijven. In dat geval is de verantwoordelijke voor de verwerking, overeenkomstig art. 4 paragraaf 
7 van de AVG, is de gemeente Peschiera del Garda, met hoofdkantoor in P.le Betteloni, 3 - 37019 - 
Peschiera del Garda - VR. Voor meer informatie of verduidelijking in dit verband, verwijzen wij u 
naar de speciale Privacy-sectie: https://peschieradelgarda.paytourist.com/privacy. 

4.) Om te voldoen aan de huidige administratieve, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Voor 
deze doeleinden wordt de verwerking uitgevoerd zonder dat u hiervoor uw toestemming hoeft te 
verkrijgen. De gegevens die niet door ons en door onze vertegenwoordigers worden verwerkt, 
worden alleen extern gecommuniceerd in overeenstemming met wettelijke verplichtingen. In geval 
van weigering om de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de bovengenoemde verplichtingen, 
kunnen we u niet de gevraagde diensten leveren. De gegevens die voor deze doeleinden worden 
verkregen, worden door ons opgeslagen gedurende de tijd die vereist is door de respectieve 
regelgeving (10 jaar en zelfs langer in geval van belastingaanslagen). 
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5.) Om de registratieprocedures te versnellen in het geval van een volgend verblijf in onze faciliteit. 
Voor dit doel, na het verkrijgen van uw toestemming, die te allen tijde kan worden ingetrokken door 
te communiceren naar info@villaggiosanbenedetto.it, worden uw gegevens bewaard voor een 
maximale periode van 12 maanden, en zullen ze worden gebruikt wanneer u opnieuw onze gast bent 
voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in de voorgaande punten; 

6.) Om de functie uit te voeren van het ontvangen van berichten en telefoongesprekken die tijdens uw 
verblijf aan u zijn gericht. Hiervoor is uw toestemming vereist. U kunt uw toestemming te allen tijde 
intrekken door contact op te nemen met info@villaggiosanbenedetto.it. De behandeling stopt in ieder 
geval bij vertrek; 

7.) Om promotionele berichten en updates over tarieven en aanbiedingen te verzenden. Hiervoor worden 
uw gegevens, na het verkrijgen van uw toestemming, maximaal 12 maanden bewaard en niet aan 
derden verstrekt. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met 
marketing@villaggiosanbenedetto.it; 

8.) Foto. We informeren u dat tijdens het seizoen en de animatieactiviteit foto's en video's worden 
gemaakt die van invloed kunnen zijn op het hele uitbreidingsgebied van San Benedetto camping 
village. Bij het uitvoeren van dit soort activiteiten vindt u passende borden die het interessegebied 
aangeven. We nodigen je daarom uit om mee te werken aan het creëren van deze belangrijke puzzel 
van prachtige herinneringen, want we zijn wie we ook zijn dankzij jou. Maar als u niet in onze 
context (u en / of uw minderjarige kinderen) geportretteerd wilt worden, kunt u veilig weggaan van 
de lens. 

9.) Voor de bescherming van personen, eigendommen en bedrijfsmiddelen door middel van een 
geautomatiseerd systeem voor het openen / sluiten van de toegangsbalken tot de structuur en beheerd 
door een software die het kenteken van de gebruiker registreert om toegang en uitgang tijdens zijn 
verblijf mogelijk te maken. Uw toestemming is niet vereist voor deze behandeling, aangezien u ons 
legitieme belang nastreeft om mensen te beschermen en met respect voor mogelijke onrechtmatige 
toegang tot de structuur zelf. De inschrijving wordt aan het einde van uw verblijf geannuleerd. De 
inschrijving wordt niet aan derden meegedeeld. 

 

We willen u erop wijzen dat San Benedetto Vecchio Mulino Camping Village niet verantwoordelijk is voor 
waarden of voorwerpen die in de wooneenheden zijn achtergelaten, noch voor schade of diefstal van 
voorwerpen in voertuigen die in de structuur of in de omliggende gebieden geparkeerd staan. 

We willen u er ook op wijzen dat de Europese verordening bepaalde rechten erkent, waaronder het recht op 
annulering of beperking van of verzet tegen verwerking (artikelen 15 tot 22 van EU-verordening nr. 679 van 
2016). U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, volgens de procedures van de 
huidige wetgeving. Voor meer informatie en om de rechten af te dwingen die worden erkend door de 
Europese verordening, kunt u contact opnemen met: 

Informazioni societarie 
Ragione sociale: San Benedetto Srl 
Indirizzo sede legale: Strada Bergamini, 14, 37019, Peschiera del Garda (VR) 
Partita Iva: 01374580239 
Responsabile trattamento dati personali: Anna Chieregato 
Email: info@villaggiosanbenedetto.it 
Telefono: 0039 045 755 0544 
 

 


