Privacyverklaring

Wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Vanaf dan
geldt in heel Europa dezelfde privacywetgeving.
Wendy’s Wandelingen zal deze wetgeving in acht nemen in relatie tot het werken met de
persoonsgegevens waarmee ze werkt. Deze privacyverklering geeft inzicht met welke
persoonsgegevens er gewerkt wordt, waarvoor en binnen welke kaders deze gegevens
gebruikt worden
Wendy’s Wandelingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wendy’s Wandelingen maakt gebruik
van een betrouwbaar SSL Certificaat.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wendy’s
Wandelingen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op door een e-mail te sturen
naar info@wendy’swandelingen.nl
Verwerking
Bij verwerking van persoonsgegevens wordt vastgehouden aan de eisen die de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat :
- er duidelijk wordt vermeld voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat
doet Wendy’swandelingen via deze privacy- en cookieverklaring;
- u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin uw toestemming is vereist;
- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat
ook eisen van partijen die mogelijk in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.
Persoonsgegevens ter verwerking
Door het gebruiken van het contactformulier laat u bepaalde gegevens achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wendy’s wandelingen bewaart en gebruikt uitsluitend de
persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven,in het kader van de door u
gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Wendy’sWandelingen worden
verstrekt om te verwerken.
Wendy’sWandelingen kan de volgende gegevens van u verwerken, indien u deze hebt
verstrekt via haar website: -website, K.v.K. nummer,-bankgegevens,- voor en achternaam,bedrijfsnaam;- geslacht; - geboortedatum- e-mailadres en of adres;- telefoonnummer;- IPadres.
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- het reserveren van een stadswandeling;

- het aanvragen van een offerte voor een stadswandeling;
-contactformulier
Bewaartermijn
In het kader van de geldende wetgeving is Wendy’s Wandelingen gehouden aan wettelijke
bewaartermijnen van de bedrijfsadministratie. Voor de bedrijfsadministratie geldt een
wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
Als u een contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens
die u toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail
nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is
Delen met derden
Uw persoonsgegevens zullen niet aan anderen worden verstrekt, tenzij dat nodig is in
verband met onze dienstverlening of wanneer dit wettelijk verplicht is.
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites en diensten van derden
die door middel van links met deze website zijn verbonden. Er kan niet worden gegarandeerd
dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.
De privacy- en cookieverklaring zal van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij raden u daarom
aan om regelmatig op deze pagina terug te keren, zodat u op de hoogte blijft van eventuele
aanpassingen.
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op mei 2018.

Wendy’s Wandelingen vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot: : info@wendyswandelingen.nl

Contactgegevens
Mail: info@wendyswandelingen.nl
Tel.no.: 0681521728
KvK: 60132035
BTW: N1764.36.509.B01

