
PRIVACY & COOKIEVERKLARING KIDSREIZEN

Met deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over welke soort persoonsgegevens wij 
verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft 

BOEKING
Indien u voor andere personen wenst te boeken, dient u hiervoor door die persoon gemachtgd te 
zijnt 

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wanneer u een reis boekt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegdt Wij verzamelen 
gegevens waaronder:

 Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
 Paspoortnummer
 Geboortedatum
 Gegevens over de geboekte reis
 Bedrijfsnaam en polisnummer van uw reisverzekering
 Naam en telefoonnummer van thuisblijver

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
 Uw gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om u informate te verschafen over uw reis, 

voor relevante communicate betrefende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en 
om de boeking en betaling af te handelent

 Uw eventuele dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere reisdienstverleners 
die maaltjden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heef slechts voor 
zover u hier toestemming voor geeft 

 Voor zover u hier toestemming voor geef worden uw medische gegevens gedeeld met de 
reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor 
door u aangegeven behoefen, uw veiligheid of de veiligheid van derdent 

 NAW-gegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden 
verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministrate en 
incassohandelingent

 Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming
of derden, zoals afandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw 
belang niet dient te prevalerent

 Wij verwerken de bedrijfsnaam van uw reisverzekeraar en uw polisnummer ter controle of u 
beschikt over een reisverzekering omdat deze verplicht ist

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebbent  
Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming 
en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevalerent Voorts worden gegevens verzameld 



om te voldoen aan wetelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een 
boekhoudingt Voor de verwerking van uw dieetgegevens/medische gegevens dient u uitdrukkelijk 
toestemming te verlenent 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
 Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk drie jaar na de reis bewaard 

wordent
 Medische gegevens zullen uiterlijk 30 dagen na de reis worden verwijderdt
 Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastngadministrate worden deze gegevens 

gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaardt
 Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wetelijke plicht of

een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient 
te prevalerent Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke 
geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afandeling van de klachten, het geschil of de 
rechtsvorderingent

Met wie delen wij uw gegevens?
 Wij stellen uw gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat 

noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartgen van de door u 
aangegeven behoefen, voor uw veiligheid of de veiligheid van anderent 

 Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het 
boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de 
betaling en incassot   

Doorgifte aan een derde land o  internaionale organisaie buiten de E??
Vindt uw reis plaats buiten de EU dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan 
lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst met ut
De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw 
persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat landt  

REISEVALUATIE

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, uw beoordelingen van de reis, uw
andere feedback of informate die u vermeldt in de reisevaluatet

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
 Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatet
 Wij gebruiken de gegevens voor evaluate en terugkoppeling aan de betrokken 

reisdienstverlenert 

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebbent
Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming 
en reisdienstverleners bij gedegen evaluate van haar producten of diensten voor zover uw belangen 
niet dienen te prevalerent 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Gegevens in de evaluate worden tot 2 jaar na de reis bewaardt



Met wie delen wij uw gegevens?
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de reisdienstverlenert Afankelijk van de situate 
geschiedt dit geanonimiseerdt 

NIEUWSBRIEF 
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam en e-mailadrest

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wanneer u zich op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden uw gegevens gebruikt om 
de digitale nieuwsbrief aan u toe te sturent Wij vragen uw naam om de aanhef van de nieuwsbrief te 
personaliserent

Grondslag
Bent u nog geen klant dan verwerken wij uw gegevens voor zover u ons toestemming heef gegeven 
voor het gebruik ctqt versturing van de nieuwsbrieft Bent u reeds klant dan versturen wij u een 
nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het 
versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klantent 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat u zich afmeldtt Afmelden kan onderaan 
iedere nieuwsbrieft

Met wie delen wij uw gegevens?
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogrammat

KLACHTEN OVER DE REIS
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informate 
die u vermeldt in de klachtt

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
 Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluate van de klachtt
 Indien de klacht ziet op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor 

terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reacte op de 
klachtt

 Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming
of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te 
prevalerent

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebbent
Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming 
en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafandeling voor zover uw belangen 
niet dienen te prevalerent 



Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afandeling van de klacht bewaardt

Met wie delen wij uw gegevens?
Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw klacht doorgegeven
aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechterst 

VIS?MAANVRAAG
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw NAW gegevens, e-mailadres, geboortedatum, reisperiode, 
eerste verblijfocate, paspoortnummer en geldigheidsduurt In voorkomend geval sturen wij met uw 
toestemming een kopie paspoort inclusief foto (zonder BSN) naar de ambassade/het 
consulaat/lokale reisagentt 

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het indienen van de visumaanvraag en worden 
voorgeschreven door de ambassade/het consulaatt

Grondslag
Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomstt Indien vereist sturen wij uw kopie
paspoort inclusief foto (BSN afgeschermd) met uw toestemming door naar de ambassade/het 
consulaatt

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de visumaanvraag is afgerondt

Met wie delen wij uw gegevens?
Uw gegevens worden gedeeld met de ambassade/het consulaat/de lokale reisagentt

BEMIDDELING BIJ DE VERZEKERINGSAANVRAAG 
Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw NAW gegevens, eventuele reisperiode, gewenste 
dekkingsomvang, verzekeringsoptest 

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
De gegevens worden gebruikt om de verzekeringsaanvraag in te dienen bij de verzekeraart

Grondslag
Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de verzekeringsaanvraag is afgerond

Met wie delen wij uw gegevens?
Uw gegevens geven wij door aan de verzekeraart



BEVEILIGING
Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken 
dat zij hetzelfde doent Dit houdt onder meer in dat: 

 toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te 
verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperkingt

 ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is 
versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaardent

 inlog- en gebruikersactviteiten worden gelogd om onrechtmatge verwerking te kunnen 
achterhalent

 wij onze medewerkers trainen en een privacycultuur stmulerent
 het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op efectviteitt

UW RECHTEN
Uw rechten:

 U heef het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te 
corrigeren.

 U heef het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover 
o deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en 

daarmee verenigbare doelen, of; 
o de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er

geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of; 
o de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of 

derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven 
gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derdent

 U heef het recht op beperking van de verwerkingt
 U heef het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevenst
 U heef het recht gegeven toestemming in te trekkent
 U heef het recht om vanwege uw specifeke situate bezwaar te maken tegen de verwerking 

van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd 
belang van de onderneming of derdent

 U heef het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor 
directe marketngdoeleindent 

 U heef het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadrest Om ons te helpen met het 
verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identfcerent 

WIJZIGINGEN
Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de
website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende 
regelgevingt We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding 
wijzigent
 



VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN
Als u vragen, opmerkingen of klachten heef over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan 
vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadrest Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar 
uiterlijk binnen 4 wekent

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING
Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene 
Verordening Gegevensbeschermingt 

BEDRIJFSNAAM: KIDSREIZEN
ADRES:  DUINZICHTLAAN 4, 2061 DA BLOEMENDAAL
EMAIL:  INFO@KIDSREIZENtNL
TEL:  020-7751955

COOKIEBELEID  
Cookies zijn bestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone zet en data 
terugstuurt naar de website die het plaatstt In uw Internetbrowser kunt u altjd cookies verwijderen 
en ook instellen of u cookies wilt accepteren of blokkerent Hieronder zullen wij uitleggen welke 
vormen van cookies worden gebruikt op onze websitet

Google Analytcs

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 
“Analytcs”-dienstt Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe 
bezoekers de website gebruikent Google kan deze informate aan derden verschafen indien Google 
hiertoe wetelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informate namens Google verwerkent Wij 
hebben hier geen invloed opt Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytcs informate 
te gebruiken voor andere Google dienstent De informate die Google verzamelt wordt zoveel 
mogelijk geanonimiseerdt Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegevent De informate wordt 
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Statent Google stelt zich te 
houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het 
Amerikaanse Ministerie van Handelt Dit houdt in dat er sprake is van een passend 
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevenst

Sociale deelknoppen

Op onze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen 
(“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twiter en LinkedInt Deze butons werken door 
middel van stukjes code die van Facebook respectevelijk Twiter en LinkedIn zelf afomstg zijnt Door
middel van deze code worden cookies geplaatstt Wij hebben daar geen invloed opt Lees je in de 
privacyverklaring van Facebook, Twiter, LinkedIn (welke regelmatg kunnen wijzigen) om te lezen 
wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerkent De informate die ze 
verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerdt De informate wordt overgebracht naar en door 
Twiter, Facebook en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Statent LinkedIn, Twiter en 
Facebook stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-
programma van het Amerikaanse Ministerie van Handelt Dit houdt in dat er sprake is van een 
passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevenst



Recht op inzage en correcte of verwijdering van uw gegevens

U heef het recht om te vragen om inzage in en correcte of verwijdering van uw gegevenst Zie 
hiervoor onze contactpaginat Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat
te identfcerent Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient 
u een kopie van het cookie in kweste mee te sturent U kunt deze terug vinden in de instellingen van 
uw browsert

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informate omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de 
instructes en/of met behulp van de Help-functe van jouw browsert

Functonele en analytsche cookies

Om de website goed te laten functoneren wordt gebruik gemaakt van functonele cookiest Om goed 
in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, 
maken wij gebruik van analytsche cookiest Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de website 
wordt gebruikt, welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, 
enzovoortst Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een pretge website ervaring te 
blijven ontwikkelent Op de website meten wij bezoekinformate met Google Analytcst

Meer informate over cookies vindt u op de website van de consumentenbond: 
htps://wwwtconsumentenbondtnl/internet-privacy/wat-zijn-cookies 

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
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