
Privacy verklaring conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(mei 2018) 

 
Reinderink Natuuradvies & -beleving is gevestigd aan De Egge 12, 7051 AX Varsseveld. Silvia 

Reinderink is als enige eigenaar van dit bedrijf verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens van dit bedrijf. Wij zijn bereikbaar op bovengenoemd adres, op: +316 55 162 469 

en via de mail op: info@reinderinknatuuradvies.nl. 

Onze contactgegevens zijn: www.reinderinknatuuradvies.nl en 

https://www.facebook.com/ReinderinkNatuuradviesenbeleving/ . Wij zijn tevens actief op Twitter en 

LinkedIn. 

Welke gegevens verzamelen wij? 

 Reinderink Natuuradvies & -beleving verzamelt bij een boeking van een natuurles, excursie, 

lezing, cursus, wandelreis of arrangement nooit meer gegevens dan nodig zijn voor het 

maken van de boeking en de uitvoering van de natuurles, excursie, lezing, cursus, reis of het 

arrangement.  

 

Wat doen wij met uw gegevens? 

 De persoonsgegevens voor de natuurles, excursie, lezing, cursus, reizen of arrangementen 

worden digitaal verwerkt en gedeeld met de samenwerkende partijen en personen die direct 

bij de uitvoering van de betreffende natuurles, excursie, lezing, cursus, reizen of 

arrangementen betrokken zijn. 

 De digitale gegevens worden vastgelegd in een beveiligde omgeving.  

  

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

Uw adresgegevens en algemene persoonsgegevens verzamelen wij 7 jaar lang. Wij zijn dit wettelijk 

verplicht. Uw gegevens worden alleen digitaal bewaard. De overige gegevens worden niet langer dan 

noodzakelijk voor de boeking bewaard. 

Alleen als u heeft aangegeven nieuwsbrieven van Reinderink Natuuradvies & -beleving te willen 

ontvangen, sturen wij u deze per e-mail toe. U kunt zich per e-mail bij ons afmelden. 

 

Cookies 

Reinderink Natuuradvies gebruikt geen cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 

eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.  

 

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Reinderink Natuuradvies &- 

beleving en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek 

kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of 

een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u 

andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar 

info@reinderinknatuuradvies.nl. 
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Klachten 

Reinderink Natuuradvies & -beleving wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een 

klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 

volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons 
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