
Privacy 

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig 
bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel 
waarvoor zij zijn, verwerkt. 

Persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, 
telefoonnummer, mailadres, geboortedatum, overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt,  
bankrekeningnummer. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uit uw inschrijfformulier II of uw verzoek om toesturen van 
informatie om u te kunnen informeren over reizen en uw gezondheidsgegevens of financiële 
gegevens gebruiken we daarbij niet. We gebruiken uw gegevens om deelname aan een reis te 
beoordelen, ontvangst reissom controleren, teruggave van de reissom, om over voldoende gegevens 
te beschikken voor de verzekering, bij eventuele ongevallen, en bij de grensovergang.  

Uw persoonsgegevens worden voor een deel gedeeld met de organisatoren van de reis, de 
groepsreisverzekeraar, het accueil waar we verblijven, op uw verzoek aan de vervoerder bij 
bijzondere wensen, wij verkopen uw gegevens niet aan derden. 

Voor veilige deelname aan de reis zijn ook gegevens over uw gezondheid nodig. We willen 
deelnemers de benodigde zorg kunnen geven en bij het inschakelen van hulp bij ziekte of ongevallen 
over voldoende gegevens beschikken. Gegevens op het geneeskundig formulier IV worden gebruikt 
door de medisch verantwoordelijke(n). De medisch verantwoordelijke heeft een 
geheimhoudingsplicht. Gegevens op het ADL III worden gebruikt door de medisch 
verantwoordelijke(n) en degene(n) die u tijdens de reis verzorgt. Gegevens over uw gezondheid 
worden na een jaar vernietigd. 

Wij gebruiken geen tracking of cookies. Mediapartijen gebruiken verschillende soorten cookies en 
vergelijkbare technieken, wij hebben daar geen invloed op. 

Inzage in uw eigen gegevens die wij bewaren is mogelijk na een schriftelijk verzoek daartoe. 

Desgewenst kunt u uw persoonsgegevens uit onze administratie laten verwijderen. Wij verwijderen 
uw gegevens na enige jaren als u niet (meer) aan onze reizen deelneemt of geen nieuwsbrief meer 
ontvangt. 

Wij beschermen ons systeem. Wij beschikken over een lijst met leden, een lijst deelnemers aan 
reizen, een lijst deelnemers en stand van zaken betalingen. Inschrijfformulier II bewaren we een jaar. 

 


