Privacyverklaring Untamed Travelling
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid
om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u
onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring
verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Untamed Travelling. U dient zich ervan bewust te
zijn dat Untamed Travelling niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Untamed Travelling respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat
de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 maart 2017.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld
worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
E-mail contact
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een email stuurt worden uw gegevens bewaard
zolang als dat naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige
beantwoording en afhandeling daarvan.
De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Untamed Travelling of die van een
derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij
beschikken.
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op
nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door
Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw
computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De
door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres)
wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google
gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit
op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-

activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe
wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google
zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van
cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er
echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door
gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door
Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Remarketing
Wij maken voor onze website gebruik van zgn. Re-Targeting-technologieën. Wij gebruiken deze
technologieën om het internetaanbod voor u nog interessanter te maken. Met deze techniek is het
mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse voor onze producten hebben getoond, op de
websites van onze partners reclame-uitingen aan te bieden.
Wij zijn ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde, interesse gerelateerde
reclameuitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame-uitingen die deze relatie niet
hebben. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina's van onze partners gebeurt op basis van
een cookietechnologie en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame gebeurt
volledig anoniem. Er worden geen privacygerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen
gebruiksproﬁelen aan uw privacygerelateerde gegevens gekoppeld.
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Meer info
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Wijzigingen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte
bent.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit
privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Untamed Travelling
Zelkestraat 10
6631 KE Horssen
+ 31 487 540 367
info@untamedtravelling.com

