Privacyverklaring
we Carry on
KVK: 74419846
we Carry on, gevestigd aan Hoogstraat 51, 7311 CV Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
info@wecarryon.nl
0638006834
C.E.M van Lexmond is de Functionaris Gegevensbescherming van we Carry on. Zij is te bereiken via
info@wecarryon.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
We Carry on verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wanneer je een reis boekt, worden de gegevens die je verstrekt door ons vastgelegd. Wij
verzamelen gegevens waaronder:
-

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en
telefonisch
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Betalingsgegevens
Gegevens over de geboekte reis
Dieet gegevens
Noodtelefoonnummer voor eventuele calamiteiten
IP adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
we Carry on verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen
- Wij verzamelen je gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben.
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- we Carry on analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en
het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- we Carry on verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
we Carry on bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard
worden.
- Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens
gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
- Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of
een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient
te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke
geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de
rechtsvorderingen.

Met wie delen wij je gegevens
we Carry on deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het
boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de
betaling en incasso.
In de blogs op onze website en in de nieuwsbrief zullen we nooit herkenbaar over je schrijven. Wel
doen we verslag van de vakantie die we samen met jou maken, zodat de thuisblijvers en deelnemers
die in het verleden of in de toekomst met ons meegingen of -gaan, onze belevenissen kunnen volgen.
We zullen nooit een foto op onze website of in de nieuwsbrief plaatsen waarop jij herkenbaar bent,
tenzij we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
we Carry on gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door we Carry on en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wecarryon.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

we Carry on wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN
Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de
website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende
regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding
wijzigen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
we Carry on 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 info@wecarryon.nl

