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ALGEMENE VOORWAARDEN AANMELDING CAMELOT EUROPE (versie 28 mei 2013)
Uw privacy is voor ons van groot belang. Daarom leggen we graag uit wat we na uw aanmelding
met uw gegevens doen.
REGISTRATIE COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
De website van Camelot is onderdeel van Camelot Europe en uw aanmelding wordt
geregistreerd in de database van Camelot Europe. De Camelot database is geregistreerd bij het
College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer M1382231.
Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische
maatregelen getroffen. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit
privacy statement. Het actuele privacybeleid kunt u op elk moment online raadplegen via onze
website.
AANMELDEN IS KOSTELOOS EN ZONDER VERPLICHTINGEN
Aanmelding bij Camelot is kosteloos en verplicht u tot niets. Met uw aanmelding geeft u ons
nadrukkelijk toestemming de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor de
werving en selectie van gebruikers voor bij Camelot in beheer zijnde projecten. Camelot
gebruikt uw aanmelding actief voor het onder de aandacht brengen van projecten en aan
projecten gerelateerde diensten, die door eigen of aan Camelot gelieerde bedrijven worden
geleverd, per post, sms, of e-mail. Camelot kan het door u verstrekte telefoonnummer
gebruiken om u te benaderen over beschikbare projecten en aan projecten gerelateerde
diensten. Uw e-mail adres gebruiken wij om u op de hoogte te houden over de
selectieprocedure, uit te nodigen voor een intakegesprek, of om u te wijzen op nieuws,
aanbiedingen en dergelijke, door Camelot of door aan haar gelieerde bedrijven. U kunt ook een
uitnodiging ontvangen voor andere dan de door u geselecteerde projecten, waarvan Camelot
op grond van uw aanmelding kan verwachten dat zij passen bij wat u zoekt.
CONTROLE E-MAILADRES
Na uw aanmelding sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail, waarin wij u vragen het
door u verstrekte e-mailadres aan ons te bevestigen. Pas na ontvangst van uw e-mail adres
bevestiging zullen wij uw persoonsgegevens doorsturen naar onze database. Wij verwachten
daarmee te controleren dat de in dit aanmeldformulier verstrekte gegevens afkomstig zijn van
de rechtmatige eigenaar van het opgegeven e-mailadres. Indien u onze bevestigingse-mail
ontvangt, zonder dat u zich bij ons via het aanmeldformulier heeft aangemeld, verzoeken wij u
dit direct aan ons te melden via info@cameloteurope.com.
ACTUEEL HOUDEN, INZAGE EN CORRECTIES
Periodiek zullen wij u vragen uw gegevens te actualiseren, aan te vullen of opnieuw te
bevestigen. Op uw schriftelijk verzoek zullen u de opgeslagen persoonsgegevens ter inzage
worden verstrekt evenals informatie over derden aan wie uw gegevens zijn verstrekt. Eventuele

door u meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties
feitelijk onjuist blijken te zijn. Gebruik hiervoor het volgende postadres: Camelot Europe
Database, postbus 8770, 5605 LT Eindhoven.
AFMELDEN EN VERWIJDEREN GEGEVENS
Afmelden kan op elk gewenst moment via de link afmelden onderaan elk e-mailbericht of via
een schriftelijk verzoek via het volgende postadres: Camelot Europe Database, postbus 8770,
5605 LT Eindhoven. Indien uw aanmelding niet heeft geleid tot een contract voor tijdelijk
wonen of werken bij Camelot, zal uw aanmelding en alle door u aan ons verstrekte
persoonsgegevens automatisch uit onze database worden verwijderd na 12 maanden.GEBRUIK
GEGEVENS VOOR WERVING EN SELECTIE GEBRUIKERS
Voor uw aanmelding gebruiken wij de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens, op basis
waarvan wij u kunnen uitnodigen voor de intakeprocedure om tijdelijk te kunnen wonen en of
werken in één van de projecten die bij Camelot in beheer zijn. Een kredietcheck kan deel
uitmaken van de selectieprocedure. De contractvormen die wij gebruiken zijn de
bruikleenovereenkomst, de tijdelijke verhuur op basis van de leegstandwet, tijdelijke
huurcontracten en huurcontracten. Voor elk project adverteren wij op onze website de
betreffende contractvorm. Deze aanmelding geeft u geen rechten op het presenteren van een
contractvorm, anders dan dat u aan ons uw belangstelling voor een project onder ons beheer
heeft duidelijk gemaakt. Voor gedetailleerde informatie over de actuele selectieprocedure
verwijzen wij u naar onze website.
VEILIG EN ZORGELOOS VERBLIJF
Om jouw verblijf bij Camelot veilig en zorgeloos te laten verlopen, dienen zaken rond technisch
- , risico- en energiebeheer vooraf door jou te worden geregeld. Wij zijn je graag behulpzaam bij
het realiseren van deze overeenkomsten, zoals verzekeringen, energiecontracten en
onderhoudsabonnement. Je verklaart dat je na acceptatie door Camelot van jouw aanmelding,
deze zaken tijdig en op de juiste wijze zult regelen, conform de richtlijnen die door Camelot
worden aangegeven.
GEBRUIK GEGEVENS VOOR ONDERZOEK EN ANALYSE
Alle gegevens die u doorgeeft worden opgeslagen en in eigen of concernverband gebruikt voor
interne en automatische verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en
bedrijfsvoering, alsmede voor eigen marketing activiteiten. Zorgvuldig door ons geselecteerde
derden kunnen (delen van) de gegevens voorts gebruiken voor marketing activiteiten en voor
het tegengaan van overkreditering en financiële fraude. Als derden worden beschouwd alle
bedrijven of bedrijfsonderdelen die geen deel uitmaken van het concern en die voldoen aan
toepasselijke regelgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zonder wettige
redenen, of buiten de doelen van verwerking -als neergelegd in deze Algemene Voorwaardenworden geen gegevens aan derden verstrekt.
COOKIES
Camelot maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser

worden opgeslagen op uw computer. U kunt de browser zo instellen dat uw browser geen
cookies ontvangt. U ontvangt dan ook niet de cookies van tags die derden partijen kunnen
gebruiken om advertenties uit te serveren. Met die tags kan de doeltreffendheid van een
campagne worden gemeten. Informatie die via tags wordt verzameld is niet altijd anoniem.
SOCIALE MEDIA
Camelot gebruikt sociale media, waaronder maar niet uitsluitend, Facebook, Google, Youtube,
Linkedin en Twitter, om belangstellenden te informeren over haar producten en diensten.
Gebruikers van deze en andere online diensten accepteren nadrukkelijk de privacy
voorwaarden die door deze organisaties worden voorgelegd.
HANDELSMERKEN EN INSCHRIJVING KVK
Camelot Europe, Camelot Beheer, Camelot Vastgoedbeheer, de Camelot website
(www.cameloteurope.com) en de Camelot Database zijn handelsmerken in eigendom van AB
International Intellectual Property Holding Company Limited te Unit 3 The Business Centre
Northwest Business Park (Phase 3) 15 Dublin, Ireland, geregistreerd bij de Ierse Kamer van
Koophandel (Chamber of Commerce) onder nummer 509712. Correspondentie kunt u richten
aan info@cameloteurope.com.

