Algemene Verordening Gegevensbescherming
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt van kracht op 25 mei 2018.
Bij Nijweidejachtreizen en Nijweide Advies respecteren wij uw gegevens en de veiligheid van al
onze klantgegevens is zeer belangrijk voor ons. We wijzen u erop dat alle informatie veilig wordt
bewaard en we werken niet samen met derden om gegevens te verspreiden zonder uw
toestemming.
Alle contactgegevens, zoals uw naam en e-mailadres, worden bewaard op servers met een gepaste
beveiliging en worden alleen gebruikt om ervoor te zorgen dat u op de hoogte blijft van
wetenswaardig nieuws, nieuwe producten en actuele nieuws.
U ontvangt momenteel enkele mailingen per jaar omdat u zich via onze website hebt geregistreerd
als lid, belangstelling hebt getoond voor ons werk, een reis heeft geboekt of uw contactgegevens
hebt achtergelaten op een beurs waaraan wij hebben deelgenomen.
Als u van ons wilt blijven horen, hoeft u niets te doen.
Als u er echter de voorkeur aan geeft om van onze lijst te worden verwijderd, klik dan op de link
'Abonnement opzeggen' onderaan deze pagina. Uiteraard kunt u zich op een later tijdstip altijd
uitschrijven.
Met vriendelijke groet,
J. Nijweide
Nijweide Jachtreizen
Abonnement opzeggen
U kunt zich altijd opnieuw inschrijven op onze website.
Stuur een e-mail als u meer informatie wenst over ons AVG-beleid.
Nijweidejachtreizen.nl en Nijweideadvies.nl

Nijweide Jachtreizen, gevestigd aan Walmolenerf 65 2807 DE Gouda, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. We
zijn te bereiken via +31 6 12048954 of via info@nijweidejachtreizen.nl
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Gegevens omtrent getoonde belangstelling of geboekte reizen
 Bij boekingen een kopie identiteit bewijs, kopie jachtakte en kopie wapenpas.
Nijweide Jachtreizen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Het afhandelen van uw betaling
 Verzenden van onze nieuwsbrief
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
 Boekingen voor het buitenland te bevestigen voor de benodigde buitenlandse aktes of
uitnodigingsbrieven.
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van ons tussen zit.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor:
1. Persoonsgegevens bewaartermijn 7 jaar na laatste boeking
2. Facturen / administratie Bewaartermijn 7 jaar of langer, conform eisen van de
belastingdienst
3. Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken op de website.
4. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of een verzoek in
te dienen te verwijderen.
5. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens
6. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
7. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met 06-12048954 J. Nijweide

