Privacybeleid
We gaan zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om.
Jerusalem Today reizen behandelt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat
uw privacy zo goed mogelijk gewaarborgd blijft.
1. Uw persoonlijke gegevens beschermen we.
2. Uw persoonlijke gegevens gebruiken we voor de in deze privacyverklaring omschreven
doeleinden.
3. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de genoemde doeleinden te
bereiken.
4. Uw persoonlijke gegevens delen we alleen indien dat noodzakelijk is om u van dienst te
zijn.
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Welke persoonlijke gegevens verwerken we?
Afhankelijk van welke diensten u gebruikt maakt, bewaren we (een aantal van) de volgende
persoonlijke gegevens.
Naam en adresgegevens
Uw naam wordt opgeslagen zodat we weten met wie we in contact zijn en naar wie we bijv.
een brochure moeten toesturen. Uw adres en woonplaats hebben we onder meer nodig om
te weten waar u vandaan komt, en waar we een brochure naartoe mogen sturen.
E-mailadres
We bewaren uw e-mailadres zodat het mogelijk is om uw verzoek te beantwoorden en u van
de vorderingen op de hoogte te houden. Uw e-mailadres kunnen we ook gebruiken om u via
nieuwsbrieven op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en activiteiten van Jerusalem
Today reizen. Uiteraard heeft u de optie om u hiervoor uit te schrijven.
Telefoonnummer
Uw telefoonnummer gebruiken we om contact met u op te nemen om eventuele
onvoorziene wijzigingen snel met u te kunnen bespreken. Het is niet verplicht om uw
telefoonnummer in te vullen.
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Hoe komen we aan uw persoonlijke gegevens?
We ontvangen uw persoonlijke gegevens pas nadat u die aan ons doorgeeft. Dit kan op een
aantal verschillende manieren.
•
•

U heeft deelgenomen aan een van de diensten/activiteiten van Jerusalem Today reizen;
U heeft u aangemeld voor het ontvangen van onze mailingen.

Waarom bewaren we uw persoonlijke gegevens?
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens omdat we deze nodig hebben om u de diensten te
kunnen leveren waarvoor u aangemeld bent. We gebruiken uw persoonlijke gegevens:
•
•
•

Om u mailingen toe te sturen waarmee we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen
en activiteiten;
Zodat we contact met u kunnen opnemen nadat u bijvoorbeeld een brochure aangevraagd
heeft;
Om aanmeldingen van de reis af te handelen.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan degene die
hierboven besproken zijn, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij daartoe
wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging
Wij hebben beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang
tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen
toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw gegevens afgeschermd is. Dit
geldt ook voor de software van andere partijen die we gebruiken om onze diensten te
verlenen. Al onze wachtwoorden zijn sterk, uniek, op een veilige wijze gegenereerd en
worden versleuteld opgeslagen.

Het delen van uw gegevens met derde partijen
We delen uw gegevens alleen met anderen in de volgende gevallen:
Voor het verlenen of uitvoeren van onze diensten
•
•

Webhosting: Onze website wordt gehost door een partij waar we een
verwerkersovereenkomst mee hebben gesloten.
Mailingen: Voor het verzenden van onze mailingen maken we gebruik van software van
een andere partij. Met de leverancier van de software hebben we een
verwerkersovereenkomst gesloten.
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Voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting
•

Een politievordering kan ons verplichten om uw gegevens met de politie te delen.

Uw privacy rechten
Als gebruiker van onze website en ontvanger van onze mailingen heeft u privacy rechten tot
uw beschikking. Zo kan u ons vragen om inzage in of correctie, verplaatsing of verwijdering
van uw persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van
uw persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of zelfs hiertegen bezwaar te maken.
Wilt u deze rechten inzetten of er meer over weten, neem dan contact met ons op door te
mailen naar info@jerusalemtodayreizen.nl
Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen wanneer u niet één van uw privacy
rechten wilt uitoefenen, maar een klacht wil indienen over iets waar u niet tevreden over
bent. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om bij de Autoriteit
Persoonsgegevens aan te kloppen, de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.

Feedback
Indien u nog vragen heeft over het privacy beleid van Jerusalem Today reizen, dan kunt u
contact met ons opnemen. We helpen u verder in het geval u informatie wilt hebben over het
gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen.
Deze privacyverklaring is met zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien
voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring nog vragen of opmerkingen
hebben, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
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