PRIVACYVERKLARING
Untamed Travelling respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt
vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming
met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt. Voor alle aanvullende informatie
over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit
persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Met het voortzetten van het bezoek
van deze website accepteert u het privacy beleid. De huidige op de website beschikbare versie van
de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een
nieuwe versie de huidige versie vervangt.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 juni 2018.
Reis- en boekingsgegevens
Untamed Travelling stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden,
behalve ten behoeve van de uitvoering van de door u geboekte vakantie. Uw persoonlijke gegevens
worden alleen ter beschikking gesteld aan de uitvoerende reisorganisatie ten behoeve van een
goede uitvoering van uw reis. Untamed Travelling heeft haar samenwerkingspartners geïnstrueerd
uw persoonlijke gegevens te respecteren volgens onze richtlijnen. Deze gegevens zullen niet voor
andere doeleinden gebruikt worden. U heeft als klant het recht op inzage en eventuele correctie van
uw persoonsgegevens, indien gewenst.
E-mail
Bent u geabonneerd op de e-mailnieuwsbrieven van Untamed Travelling, dan worden uw gegevens
alleen gebruikt om u deze mailing toe te sturen. Uw gegevens worden niet aan derden ter
beschikking gesteld. U kunt zich ook altijd uitschrijven via de link onder in onze emailnieuwsbrieven, waarna u geen e-mailnieuwsbrieven meer zult ontvangen.
Cookies
We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media
te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van
onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze
gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben
verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze
website blijft gebruiken. Voor meer informatie over ons cookiegebruik, klik op de volgende link:
https://www.untamedtravelling.com/cookies
Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics van het Amerikaanse bedrijf Google, een
webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Wij gebruiken deze dienst
om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hierdoor
kunnen we de website verbeteren voor de bezoekers. Google Analytics maakt ook gebruik van
"cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Google gebruikt deze
informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op
te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit 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. Wij hebben hier geen
invloed op. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende
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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 zogenaamde 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 reclame-uitingen 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 privacy gerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook
geen gebruiksprofielen aan uw privacy gerelateerde gegevens gekoppeld.
Wijzigingen privacyverklaring
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
We controleren regelmatig of we aan het privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over ons beleid,
kunt u contact met ons opnemen.
Untamed Travelling
Zelksestraat 10
6631 KE Horssen
Tel. NL: + 31 (0)487 54 03 67
Tel. BE: + 32 38 08 71 46
info@untamedtravelling.com
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