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Privacy beleid Delfino Zeilvakanties en Bedrijfsevents 

Delfino zeilvakanties en bedrijfsevents respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site 

en doet er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen. In dit Privacy Beleid willen we 

heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Delfino zeilvakanties en bedrijfsevents houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- 

en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid; 

 Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke 

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 

wijzen en deze respecteren. 

Als Delfino zeilvakanties en bedrijfsevents zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere 

zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande 

contactgegevens: 

Delfino zeilvakanties en bedrijfsevents 

Galderseweg 78 

4855 AJ  Galder 

Verwerking persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door Delfino zeilvakanties en bedrijfsevents verwerkt ten 

behoeve van de volgende doeleinden: 

 Voor het versturen van offertes; 

 Voor de uitvoering van een overeenkomst/bevestiging/factuur; 

 Voor het versturen van nieuwsbrieven, brochures en uitnodigingen; 

 Zeiltocht informatie ten behoeve van onze crew; 

 Informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen onze arrangementen; 

 Informeren over nieuwe producten en diensten van Delfino zeivakanties en 

bedrijfsevents 

 Informeren over commerciële aanbiedingen; 

 Voor intern Marktonderzoek 
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Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u 

vragen: 

 Voornaam, tussenvoegsel en achternaam 

 Geboortedatum 

 Geslacht (man/vrouw) 

 Adresgegevens; 

 Telefoonnummers 

 E-mailadres 

 Bedrijfsnaam 

 KvK-nr / BTW-nr 

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 Het uitvoeren van de zeilvakanties  die u bij ons heeft geboekt; 

 Het verzorgen van de catering aan boord tijdens de zeiltocht mbt bedrijfsevent; 

 Het verzorgen van de (financiële) administratie; 

 Het verwerken van de crewlist. 

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit 

wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Bewaartermijn 

Delfino zeilvakanties en bedrijfsevents bewaart persoonsgegevens niet langer dan 

noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is 

vereist. 

Beveiliging 

Delfino zeilvakanties en bedrijfsevents neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en 

neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw 

gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 

op via ons contactformulier of via info@delfino-zeilvakanties.nl 
 

mailto:info@bastiaansenmodestad.nl
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Gebruik foto’s op de website 

Alle foto’s op de website www.delfino-zeilvakanties.nl zijn in eigen beheer portretrechtelijke 

vrij met toestemming of in opdracht van een professionele fotograaf met toestemming van de 

zichtbare personen op de foto geplaatst. 

Uw privacyrechten 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u 

ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft 

u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in 

opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat 

wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u 

hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden 

wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy 

bescherming. 

Wijzigen betreffende het privacy beleid 

Delfino zeilvakanties en bedrijfsevents behoudt het recht om dit privacy beleid aan te passen. 

De wijzigingen worden op deze pagina bijgehouden. De pagina is voor het laatst aangepast op 

17 mei 2018. 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

