
 

Privacyvoorwaarden 

Stichting Trails-N-Tales vindt de privacybescherming van de bezoekers van www.stichtingtrailsntales.nl / 
www.nomorelies.nl / www.trailsntales.nl / www.deltacoach.nl belangrijk en gaat zorgvuldig met de 
persoonsgegevens om. Door je persoonsgegevens in te voeren op de website ga je ermee akkoord dat stichting 
Trails-N-Tales je gegevens in overeenstemming met dit privacy statement gebruikt. Wij houden ons aan de 
regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

We verwerken de volgende persoonsgegevens puur voor administratieve doeleinden.  
Denk aan registratie en administratieve afhandeling van jouw deelname aan een activiteit, het organiseren van 
een optreden of het versturen van onze nieuwsbrief na jouw expliciete toestemming. 

De gegevens die worden verzameld, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze ook hebt 
achtergelaten:  

• Via contactformulier van een van onze hierboven genoemde sites: naam en e-mail  
• Via het contact formulier op site www.stichtingtrailsntales.nl: naam en e-mail  

Wanneer je een formulier op een van onze sites invult, worden de gegevens opgeslagen op de servers 
van ‘Haageninternet’.nl. Bekijk het privacybeleid van Haageninternet.nl 
op https://www.haageninternet.nl/privacy-verklaring 

• Via deelname aan Aanhaakhikes & Adventures via toegezonden deelnameformulier: naam en e-mail, 
ICE(naam en telefoon), telefoon, eventuele info van belang voor activiteit met betrekking tot 
allergieën of fysieke aandachtspunten, eventuele verdere informatie die nodig is voor deelname aan 
een reis of activiteit. Voor het verzamelen van deze informatie maken we gebruik van Google Forms. 
Bekijk het privacybeleid van https://policies.google.com/privacy 

Persoonsgegevens worden beheerd door administratie van stichting Trails-N-Tales en worden gebruikt door 
leden en teams van Trails-N-Tales t.b.v. contact i.v.m. optredens, aanhaakhikes & adventures.  
Bewaartermijn: 
Stichting Trails-N-Tales bewaart je gegevens zo lang als noodzakelijk is voor aangegeven doeleinden of zo lang 
dat de wet het voorschrijft. 

Gegevens verstrekken aan derden 
Stichting Trails-N-Tales zal je persoonlijke informatie nooit verkopen of verhuren aan anderen buiten de 
stichting, tenzij de Wetgever anders beslist. 

Inzage 
Je hebt altijd het recht om je eigen persoonsgegevens op te vragen, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Je kunt hiervoor via de mail een verzoek naar stichting Trails-N-Tales sturen via 
bestuur@stichtingtrailsntales.nl, onder vermelding van je naam en adres. Binnen vier weken na ontvangst 
(rond de zomervakantie binnen 7 weken) van een verzoek tot inzage of correctie, zullen we reageren. In geval 
van een verzoek tot verwijdering zullen we het zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij de wet verplicht om de 
betreffende persoonsgegevens te bewaren. 
Ook andere vragen of klachten over privacy kun je via dit mail adres versturen. 

Beveiliging en bewaartermijn 
Stichting Trails-N-Tales bewaart je persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de aangegeven 
doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang 
door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. 
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Cookies 
Onze website maakt gebruik van sessie-cookies. Een cookie is een eenvoudig  kleine tekstbestandje dat 
automatisch door de internetbrowser op je computer worden geplaatst. Deze sessiecookie onthoudt jouw 
instellingen en voorkeuren. Wij gebruiken deze gegevens vooral om onze website gebruiksvriendelijker te 
maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer je de browser afsluit. Je kunt je 
internetbrowser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kun je het 
plaatsen van cookies volledig blokkeren. Het kan dan echter zijn dat je niet van alle onderdelen van onze 
website gebruik kunt maken.  

Webanalyse 
Onze websites maken gebruik van  Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websites gebruiken. 
De persoonsgegevens worden geanonimiseerd en zijn dus niet meer herleidbaar naar jou. Deze verkregen 
informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van je computer, overgebracht naar en door Google 
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Je kunt het privacybeleid van Google nakijken voor meer 
informatie of specifiek het privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te 
houden hoe onze website gebruikt wordt. Google kan 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. 
 
Copyright 
Alle inhoud op deze website valt onder het copyright van Stichting Trails-N-Tales, foto’s en filmmateriaal waar 
mensen op staan is altijd verkregen na toestemming van betrokkene en mag alleen gebruikt worden door 
derden in combinatie met publicaties en PR van activiteiten van stichting Trails-N-Tales. 

Stichting Trails-N-Tales heeft het recht voor om de privacyverklaring aan te passen. Deze is altijd te 
downloaden op onze websites. 
 

Datum laatste wijziging: 24 mei 2019 
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