COOKIEBELEID
www.campingcostablanca.com
Toegang tot deze Website kan het gebruik van cookies inhouden.
Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die worden opgeslagen in de browser die door elke
gebruiker wordt gebruikt - op de verschillende apparaten die u kunt gebruiken om te bladeren zodat de server bepaalde informatie onthoudt die later en alleen de server die het heeft
geïmplementeerd, zal lezen. Cookies vergemakkelijken de navigatie, maken het vriendelijker en
beschadigen het navigatiesysteem niet.
Cookies zijn automatische procedures voor het verzamelen van informatie over de voorkeuren
die de Gebruiker tijdens zijn/haar bezoek aan de Website heeft bepaald om hem/haar als
Gebruiker te herkennen en zijn/haar ervaring en gebruik van de Website te personaliseren, en
kunnen bijvoorbeeld ook helpen bij het identificeren en oplossen van fouten
De informatie die via cookies wordt verzameld, kan de datum en tijd van bezoeken aan de
Website, de bekeken pagina's, de tijd dat u op de Website bent geweest en de sites die er vlak
voor en na zijn bezocht, omvatten. Geen enkele cookie staat het echter toe om contact op te
nemen met het telefoonnummer van de gebruiker of een ander middel voor persoonlijk
contact. Geen enkele cookie mag informatie van de harde schijf van de gebruiker extraheren of
persoonlijke informatie stelen. De enige manier voor de privé-informatie van de gebruiker om
deel uit te maken van het cookiebestand is dat de gebruiker die informatie persoonlijk aan de
server geeft.
Cookies die een persoon identificeren, worden beschouwd als persoonlijke gegevens. Daarom is
het hierboven beschreven privacybeleid op hen van toepassing. In die zin is de toestemming
van de Gebruiker vereist voor het gebruik ervan. Deze toestemming zal worden meegedeeld, op
basis van een authentieke keuze, aangeboden door een positieve en positieve beslissing, vóór
de eerste, verwijderbare en gedocumenteerde behandeling.

EIGEN COOKIES
Deze cookies worden verzonden naar de computer of het apparaat van de Gebruiker en
uitsluitend beheerd door Camping Costa Blanca voor de beste werking van de Website. De
verzamelde informatie wordt gebruikt om de kwaliteit van de Website en de Inhoud ervan en
haar ervaring als Gebruiker te verbeteren. Deze cookies maken het mogelijk om de Gebruiker te
herkennen als een terugkerende bezoeker van de Website en de inhoud aan te passen aan het
aanbieden van inhoud die past bij hun voorkeuren.

COOKIES VAN DERDEN
Het zijn cookies die worden gebruikt en beheerd door externe entiteiten die Camping Costa
Blanca diensten aanbieden die door camping worden gevraagd om de website en de
gebruikerservaring tijdens het browsen op de website te verbeteren. De belangrijkste

doelstellingen waarvoor cookies van derden worden gebruikt, zijn het verkrijgen van
toegangsstatistieken en het analyseren van browse-informatie, d.w.z. hoe de gebruiker met de
website omgaat.
De verkregen informatie verwijst bijvoorbeeld naar het aantal bezochte pagina's, de taal, de
plaats waar de Gebruiker toegang heeft tot het IP-adres, het aantal Gebruikers dat toegang
heeft, de frequentie en recidive van bezoeken, het tijdstip van bezoek, de browser die zij
gebruiken, de exploitant of het type apparaat van waaruit het bezoek wordt gebracht. Deze
informatie wordt gebruikt om de Website te verbeteren en nieuwe behoeften te detecteren om
Gebruikers te voorzien van inhoud en/of service van optimale kwaliteit. In ieder geval wordt de
informatie anoniem verzameld en worden trendrapporten opgesteld vanaf de Website zonder
individuele gebruikers te identificeren.

SOCIAL MEDIA COOKIES
Camping Costa Blanca bevat plug-ins voor sociale media, die toegang bieden tot deze plug-ins
vanaf de website. Om deze reden kunnen social media cookies worden opgeslagen in de
browser van de Gebruiker. De eigenaren van deze sociale netwerken hebben hun eigen
gegevensbeschermings- en cookiebeleid, waarbij ze in elk geval zelf verantwoordelijk zijn voor
hun eigen bestanden en hun eigen privacypraktijken. De Gebruiker dient ernaar te verwijzen
om zichzelf/hij/zij te informeren over dergelijke cookies en, in voorkomend geval, de verwerking
van zijn/haar persoonsgegevens. Alleen ter informatie zijn de volgende links opgenomen
waarin dergelijk privacy- en/of cookiebeleid kan worden geraadpleegd:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/Twitter:
https://twitter.com/es/privacyInstagram:
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=igYouTube:
https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=mxPinterest:
https://policy.pinterest.com/es/privacy-policyLinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookiesCookies uitschakelen, weigeren
en verwijderenDe Gebruiker kan cookies die geheel of gedeeltelijk op zijn/haar apparaat zijn
geïnstalleerd, uitschakelen, weigeren en verwijderen door zijn/haar browser te configureren
(inclusief Chrome, Firefox, Safari, Explorer). In die zin kunnen de procedures voor het weigeren
en verwijderen van cookies van internetbrowser tot internetbrowser verschillen. Bijgevolg moet
de gebruiker naar de instructies gaan die door de internetbrowser zelf worden verstrekt en die
hij/zij gebruikt. In het geval dat u het gebruik van cookies – geheel of gedeeltelijk – weigert,
kunt u de Website blijven gebruiken, hoewel u mogelijk beperkt gebruik maakt van sommige
functies van de Website.

