Privacy en veiligheid
De persoonlijke gegevens die u aan Stedentrips.nl ter beschikking stelt, invult of via e-mail aan ons
toestuurt, zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens worden door ons
gebruikt om uw reservering te realiseren. Ook kunnen uw persoonlijke gegevens voor interne
doeleinden, zoals analyse'ls, worden gebruikt. Uw gegevens zullen alleen en uitsluitend aan derden
worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor het vastleggen en/of uitvoeren van uw
informatieaanvraag, reservering en/of verzekering. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen.
Wij gebruiken uw gegevens om de volgende diensten te kunnen leveren:
- Als u een boeking bij ons maakt, hebben wij de naam, factuuradres, e-mail adres en de
betaalgegevens nodig voor de facturatie van de boeking. Van de reisgenoten hebben we de
naam en geslacht zoals in het paspoort en de geboortedatum nodig om uw boeking uit te
voeren.
- Ter verbetering van ons product slaan wij met uw toestemming uw gegevens op, zodat we onze
websites kunnen personaliseren en u aanbiedingen te tonen die bij uw persoonlijke wensen
aansluiten.
- De gegevens die u aan ons beschikbaar stelt, worden opgeslagen op een beveiligde server
omgeving.
- Als u meedoet aan acties en/of prijsvragen, kunnen we uw gegevens gebruiken om de actie uit
te voeren, de eventuele winnaars bekend te maken en de respons te meten. Wij stellen uw
gegevens alleen beschikbaar aan derden als u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.
Uw gegevens zijn volstrekt veilig bij Stedentrips.nl
Alle gegevens die aan ons ter beschikking stelt, worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld en goed
beschermd. Op de internetpagina's waarop u persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, werken wij altijd
met een goedgekeurd SSL certificaat, zodat uw gegevens optimaal zijn beschermd.
Meer informatie
Indien u nog vragen heeft over hoe wij omgaan met uw gegevens en waar wij uw gegevens allemaal
voor gebruiken, stuurt u dan een e-mail naar info@stedentrips.nl

