Wettelijke bepalingen
Camping van Parijs****
SARL INDIGO - "CAMPING DE PARIS"
Vennootschapsregister : 515 313 179 00027 Parijs
Rangorde: C75-024729-002 Parijs, 25/02/2016
Btw-nummer FR12 515 313 179
Nummer van siret 515 313 179 00019-2

Site aangemeld bij de CNIL onder nr. 1897473 v 0 volgens de
vereenvoudigde norm nr. 48.
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: S.A. Huttopia Rue du Chapoly - 69290 St Genis Les Ollières - Telefoon: 04 37 64 22 33 - Mail :
info@huttopia.com
U bent waarschijnlijk commerciële aanbiedingen ontvangen van ons bedrijf voor producten en
diensten die vergelijkbaar zijn met die u hebt besteld. Als u niet wilt, stuur ons dan een e-mail of
mail naar het bovenstaande adres.

De website https://www.campingparis.fr wordt geproduceerd door S.A. Huttopia, waarvan het
hoofdkantoor zich Rue du Chapoly bevindt - 69290 St Genis Les Ollières.
De gegevens die we van u verzamelen of die voortkomen uit uw browsen op de site zijn
gereserveerd voor strikt intern gebruik.
Huttopia is de eigenaar van het volledige auteursrecht op de inhoud van de site
https://www.campingparis.fr en zijn handelsmerken, logo's, domeinnamen en alle bijbehorende
onderscheidende tekens worden beschouwd als werken van de geest waarop Huttopia nv alle
intellectuele en commerciële eigendomsrechten bezit.
In overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en
Internationale Verdragen en Overeenkomsten, elke reproductie, openbaarmaking, distributie,
representatie, vertaling, distributie, wijziging, transcriptie, geheel of gedeeltelijk, ongeacht het
medium en ongeacht de methode die voor een bepaalde methode wordt gebruikt. ander
gebruik dan privégebruik is verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Huttopia
Elke overtreding van de bepalingen van dit artikel is een strafbaar feit van inbreuk en houdt zich
in dit verband bezig met de civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur ervan. Wet
nr. 98-536 van 1 juli 1998 betreffende databanken kent geen uitzonderingen voor privékopieën.

Niet-contractuele foto's en plannen.

Fotokrediet :
Huttopia | Office de Tourisme de Paris – Ile de France | A. Rouker | H. Giansky | D. Blondin
|Pinpin | Sigoise | A. Dupont | J. Lebar | V. Castro | D. Lefranc | G. Targat | L. Maisant | N.
Dewhurst

S.A. HUTTOPIA
een kapitaal van 7190 € 450,66 - vertegenwoordigd door de heer Philippe Bossanne

Hoofdkantoor:
Rue du Chapoly
69290 Saint-Genis-les-Ollières
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