
Privacybeleid	  
We	  verzamelen	  geen	  andere	  informatie	  van	  onze	  gebruikers	  dan	  de	  standaard	  gegevens	  
die	  onze	  websitestatistiek	  vergaart.	  Het	  volgende	  is	  dan	  ook	  niet	  meer	  dan	  een	  
standaard	  privacybeleid.	  We	  zijn	  verplicht	  de	  privacy	  van	  onze	  websitebezoekers	  te	  
waarborgen;	  dit	  beleid	  legt	  uit	  hoe	  we	  met	  uw	  persoonlijke	  informatie	  omgaan.	  
	  
I.	  Welke	  informatie	  vergaren	  we?	  
We	  kunnen	  de	  volgende	  soorten	  van	  persoonlijke	  informatie	  vergaren,	  opslaan	  en	  
gebruiken:	  
1.	  Informatie	  over	  uw	  bezoeken	  op	  en	  uw	  gebruik	  van	  deze	  website;	  
2.	  Informatie	  over	  transacties	  tussen	  u	  en	  ons	  op	  of	  in	  relatie	  tot	  deze	  website,	  inclusief	  
informatie	  gerelateerd	  aan	  uw	  aankopen	  van	  onze	  goederen	  en	  diensten;	  
3.	  Informatie	  die	  u	  ons	  verstrekt	  om	  u	  bij	  ons	  te	  registreren	  en/of	  in	  te	  schrijven	  voor	  
onze	  websitediensten	  en/of	  emailberichten.	  
	  
II.	  Informatie	  over	  uw	  websitebezoek	  
We	  kunnen	  informatie	  vergaren	  over	  uw	  computer	  en	  uw	  bezoeken	  op	  onze	  website	  
zoals	  uw	  IP-‐adres,	  geografische	  locatie,	  browsertype,	  referentiebron,	  duur	  van	  het	  
bezoek	  en	  welke	  pagina’s	  u	  heeft	  bekeken.	  We	  kunnen	  die	  gegevens	  gebruiken	  voor	  de	  
websiteadministratie,	  om	  de	  gebruiksvriendelijkheid	  te	  optimaliseren	  en	  voor	  
marketingdoeleinden.	  
Veel	  websurfers	  zijn	  bezorgd	  over	  hun	  privacy	  en	  het	  gebruik	  van	  ‘cookies’	  op	  het	  
Internet.	  Cookies	  zijn	  kleine	  bestandjes	  die	  gebruikt	  kunnen	  worden	  om	  informatie	  op	  te	  
slaan	  die	  u	  al	  gegeven	  heeft.	  Cookies	  kunnen	  niet	  gebruikt	  worden	  om	  informatie	  van	  u	  
of	  uw	  computer	  te	  ‘stelen’.	  Deze	  website	  gebruikt	  cookies	  om	  uw	  voorkeuren	  te	  
onthouden.	  Bijvoorbeeld:	  De	  website	  houdt	  bij	  welke	  pagina’s	  u	  bekeken	  heeft	  om	  het	  u	  
bij	  een	  volgend	  bezoek	  makkelijker	  te	  maken	  (de	  pagina	  sneller	  op	  uw	  beeldscherm	  te	  
vertonen	  of	  om	  voor	  u	  mogelijk	  interessante	  informatie	  te	  laten	  zien).	  Indien	  u	  dat	  
wenst	  kunt	  u	  het	  gebruik	  van	  cookies	  in	  de	  internetopties	  van	  uw	  browser	  uitschakelen.	  
Dit	  kan	  echter	  een	  negatieve	  invloed	  hebben	  op	  uw	  gebruik	  van	  websites,	  inclusief	  de	  
onze.	  
	  
III.	  Het	  gebruik	  van	  uw	  persoonlijke	  gegevens	  
Persoonlijke	  gegevens	  die	  u	  op	  deze	  website	  opgeeft	  wordt	  alleen	  gebruikt	  zoals	  in	  dit	  
privacybeleid	  wordt	  vermeld	  of	  op	  andere	  relevante	  pagina’s	  van	  deze	  website.	  
We	  kunnen	  uw	  persoonlijke	  gegevens	  zoals	  eerder	  omschreven	  in	  dit	  beleid	  verder	  
gebruiken	  om:	  
1.	  Uw	  gebruikservaring	  voor	  het	  gebruik	  van	  deze	  website	  te	  verbeteren;	  
2.	  U	  informatie	  toesturen	  (anders	  dan	  marketing	  communicatie)	  waarvan	  wij	  denken	  
dat	  die	  interessant	  voor	  u	  kan	  zijn	  per	  post,	  email	  of	  op	  soortgelijke	  manieren;	  
3.	  U	  marketinginformatie	  toesturen	  gerelateerd	  aan	  onze	  producten	  of	  diensten	  
waarvan	  we	  denken	  dat	  die	  interessant	  voor	  u	  kan	  zijn,	  per	  post,	  email	  of	  soortgelijke	  
wijze	  of	  zoals	  u	  heeft	  aangegeven.	  
	  
IV.	  Andere	  bepalingen	  
Naast	  de	  informatieverschaffing	  die	  redelijkerwijs	  noodzakelijk	  is	  voor	  de	  doeleinden	  
elders	  in	  dit	  privacybeleid	  geïdentificeerd,	  kunnen	  wij	  informatie	  over	  u	  verstrekken:	  
1.	  Als	  wij	  hiertoe	  door	  de	  wet	  worden	  verplicht;	  
2.	  In	  verband	  met	  een	  gerechtelijke	  procedure	  of	  aanstaande	  rechtsprocedures;	  



3.	  Om	  onze	  wettelijke	  rechten	  (waaronder	  het	  verstrekken	  van	  informatie	  aan	  anderen	  
ten	  behoeve	  van	  fraudepreventie	  en	  het	  verminderen	  van	  het	  kredietrisico)	  vast	  te	  
stellen,	  uit	  te	  oefenen	  of	  te	  verdedigen;	  
4.	  Aan	  de	  koper	  of	  verkoper	  (of	  potentiële	  koper	  of	  verkoper)	  van	  een	  ander	  bedrijf	  
waarvan	  of	  waaraan	  wij	  onze	  zaken	  willen	  verkopen	  /	  aankopen	  (of	  overwegen	  dat	  te	  
doen).	  
Anders	  dan	  in	  dit	  Privacybeleid	  bepaald	  zullen	  wij	  nimmer	  uw	  persoonlijke	  gegevens	  
aan	  derden	  verstrekken,	  verkopen	  of	  verhuren.	  
	  
V.	  Internationale	  gegevensoverdracht	  
Informatie	  die	  we	  vergaren	  kan	  opgeslagen,	  verwerkt	  worden	  en	  onderling	  verstuurd	  
worden	  in	  en	  tussen	  elk	  van	  de	  landen	  waar	  we	  actief	  zijn,	  om	  ervoor	  te	  kunnen	  zorgen	  
dat	  wij	  de,	  zoals	  hier	  eerder	  vermelde,	  vergaarde	  informatie	  kunnen	  gebruiken	  
waarvoor	  die	  bedoeld	  is.	  
	  
VI.	  Veiligheid	  van	  uw	  persoonlijke	  gegevens	  
We	  zullen	  alles	  in	  het	  werk	  stellen	  om	  te	  voorkomen	  dat	  de	  door	  u	  verstrekte	  informatie	  
verloren	  gaat,	  verminkt	  wordt	  of	  misbruiikt	  wordt.	  Het	  versturen	  van	  uw	  persoonlijke	  
informatie	  over	  het	  internet	  is	  aan	  bepaalde	  risico’s	  gebonden	  en	  we	  kunnen	  daarom	  
nooit	  garanderen	  dat	  er	  niets	  met	  uw	  gegevens	  kan	  gebeuren.	  
	  
VII.	  Beleidsaanpassingen	  
We	  houden	  ons	  het	  recht	  voor	  om	  onze	  informatiepraktijken	  en	  dit	  privacybeleid	  te	  
allen	  tijde	  te	  kunnen	  wijzigen	  en	  tevens	  de	  manier	  waarop	  we	  omgaan	  met	  uw	  
persoonlijke	  gegevens.	  Door	  deze	  website	  te	  gebruiken	  gaat	  u	  accoord	  met	  de	  
bepalingen	  in	  dit	  Privacybeleid	  gesteld	  op	  het	  moment	  dat	  u	  de	  website	  gebruikt.	  Elk	  
toekomstig	  bezoek	  aan	  deze	  website	  volgend	  op	  een	  wijziging	  in	  deze	  voorwaarden	  
wordt	  op	  dat	  moment	  geacht	  uw	  goedkeuring	  te	  hebben.	  We	  behouden	  ons	  recht	  voor	  
om	  deze	  voorwaarden	  in	  en	  van	  het	  Privacybeleid	  te	  allen	  tijde	  te	  kunnen	  wijzigen.	  
	  
VIII.	  Contact	  
U	  kunt	  contact	  met	  ons	  opnemen	  via	  email	  info@flightgiftvoucher.nl	  
	  
	  


