Karpervisvakanties.nl en de Privacywetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming AVG).
Persoonsgegevens die we bij een boeking verwerken: Voornaam, achternaam, emailadres, initialen,
adresgegevens en bankrekeningnummer.
Karpervisvakanties.nl verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen: de bankgegevens voor de
betaling(en) en de adresgegevens voor het bezorgen of verzenden van uw reispapieren.
Karpervisvakanties.nl bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens zijn verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Karpervisvakanties.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, uitgezonderd als dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (b.v. betalingen) of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken.
Karpervisvakanties.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen
dat ze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van uw browser verwijderen.
Beveiligen van persoonsgegevens:
Karpervisvakanties.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen
toegang hebben tot uw gegevens en dat onze veiligheidsmaatregelen gecontroleerd worden. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met ons op.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens.
U hebt het recht ons te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om uw gegevens te laten
aanvullen, te corrigeren of te verwijderen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.
Publicatie van foto’s:
Karpervisvakanties.nl kan foto’s die gemaakt worden ook op de website of onze Facebook pagina
laten zien. Het vertonen van deze foto’s wordt gezien als gerechtvaardigd belang om
karpervisvakanties.nl te promoten.
Ook de foto’s van vangsten kunnen op de website gepubliceerd worden. Wij zijn van mening dat
deze foto’s de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen niet schaden. Bent u onverhoopt een
andere mening toegedaan dan vragen wij u dit kenbaar aan ons te maken.

