PRIVACY STATEMENT
Introductie
De Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) legt meer verantwoordelijkheid bij
organisaties om aan te tonen dat zij aan de privacyregels voldoen. In dit privacy statement leest u op
welke wijze de vereniging Goudse Gidsen Gilde daar inhoud aan geeft.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Bij het bezoek aan onze website en/of het boeken van een wandeling kunnen wij van u de volgende
persoonsgegevens ontvangen:
• naam en contactgegevens (waaronder telefoonnummers en e-mailadressen)
• bijzonderheden omtrent de geboekte wandeling (waaronder start- en eindpunt, wensen)
• technische gegevens (waaronder IP-adressen)
• betalingsinformatie (waaronder iban)
Waarvoor worden uw gegevens (niet) gebruikt?
Uw gegevens worden gebruikt voor:
• de communicatie omtrent de geboekte en gerealiseerde wandelingen
• de betaling van de geboekte wandeling
• informatie naar de gids omtrent de wandeling
• het analyseren om onze producten te verbeteren
Wij gebruiken uw gegevens zonder uw expliciete toestemming niet voor:
• het verstrekken aan derden
• commerciële doeleinden
Recensies na een wandeling
Na een wandeling vragen wij u altijd om een recensie. Als u een recensie geeft kunnen wij die
plaatsen op onze website. Daarbij vermelden wij alleen uw voornaam tenzij u aangeeft daar bezwaar
tegen te hebben.
Bewaren van persoonsgegevens
Het GGG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de
doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving
dat vereist.
Betalingsinformatie
Wanneer u een betaling aan ons doet kunt u betalingsinformatie zoals uw betaalkaart of andere
betalingsgegevens verstrekken. We gebruiken alleen gecertificeerde betalingsdiensten voor de
verwerking van de betaling.
Beveiliging persoonsgegevens
Het GGG neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Disclaimer
Hoewel het GGG persoonsgegevens maximaal beschermt, kan de veiligheid van de
gegevensoverdracht via het internet niet 100% gegarandeerd worden en kan het GGG de veiligheid
van informatie die u naar ons verstuurt niet waarborgen of garanderen. Het verzenden van
persoonlijke informatie geschiedt op eigen risico.
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Uw privacy rechten
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of
verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw
gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de
verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.
U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan het secretariaat van
het GGG. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U ben tevens gerechtigd een klacht in te
dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Foto en film
Tijdens een wandeling mag u alleen foto’s of filmbeelden maken van de andere deelnemers als die
daar geen bezwaar tegen hebben.
Contact
Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy statement of de verwerking van uw
persoonsgegevens kunt u zich richten tot de secretaris van het GGG.
Email: secretaris@goudsegidsengilde.nl
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