
Privacy Policy Huwelijksreislijst C.V. 
Deze Privacy Policy geeft weer hoe wij persoonlijke informatie behandelen die bij het gebruik van onze 
website wordt verkregen. Lees alstublieft deze privacy policy vóór gebruik van de site of het invoeren van 
persoonlijke informatie.  

Ontvangen persoonsgegevens 

Wij ontvangen persoonsgegevens, zoals namen, e-mailadressen etc. alleen wanneer deze vrijwillig worden 
ingevoerd door onze bezoekers. U heeft het recht om later op deze toestemming terug te keren. Neem 
daarvoor schriftelijk contact op met Huwelijksreislijst C.V. 

De ingevoerde informatie die u aanlevert wordt gebruikt om te zorgen dat onze website en het product dat 
wij leveren goed functioneert en om te communiceren tussen klant en onderneming. Bij registratie geeft de 
klant ondubbelzinnig toestemming aan Huwelijksreislijst C.V. om de persoonsgegevens te verwerken. 
Gegevens worden niet aan derden doorgegeven. De gegevens van worden vanaf registratie gedurende 5 
jaar bewaard. 

Gegevens van bruiloftsgasten worden vastgelegd en alleen ter beschikking gesteld aan het betreffende 
bruidspaar (onze klant) om met hun eigen gasten te corresponderen. Gegevens worden bij het verlopen van 
de website, dat is 1 jaar na aanschaf, verwijderd. 

Persoonsgegevens worden bewaard op een beveiligde server van het bedrijf Antagonist B.V.  

U heeft recht op inzage, correctie, eerdere verwijdering van uw persoonsgegevens en kun daarvoor 
schriftelijk een verzoek indienen bij Huwelijksreislijst C.V. Eveneens heeft u het recht om schriftelijk een 
klacht in te dienen omtrent uw persoonsgegevens verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Cookie/Tracking Technologie 

De website gebruikt cookies en tracking technology, namelijk Google Analytics. Cookies en Tracking 
Technology worden gebruikt om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld browsertype en besturingssysteem voor 
betere weergave van de site en om bezoekersstromen op de website te volgen om beter te begrijpen hoe 
onze site wordt gebruikt. 

Cookies helpen de bezoeker ook om het bezoek aan de pagina te vereenvoudigen. Persoonlijke informatie 
kan niet worden verzameld via cookies, echter, als u in het verleden persoonlijke informatie hebt ingevoerd, 
kunnen cookies worden gekoppeld aan deze informatie. Aggregate cookie en tracking informatie kunnen 
worden gedeeld met Google Analytics om onze website te voorzien van management statistieken. 

Distributie van Informatie 

Het is mogelijk dat wij informatie delen met overheidsinstanties of andere bedrijven die ons assisteren in 
fraudepreventie of fraudeonderzoek. Wij kunnen dit doen, wanneer (1) dit ons door de wet wordt verplicht; 
(2) in strijd tegen of bij het voorkomen van daadwerkelijke of mogelijke fraude of ongeoorloofde transacties; 
(3) fraudeonderzoek dat al plaats heeft gevonden. Buiten deze restricties om delen wij geen data met andere 
bedrijven. 

Privacy Contact Informatie 

Mocht u vragen, zorgen of opmerkingen hebben over onze privacy policy kunt u ons altijd via het 
contactformulier of telefonisch bereiken. 

Wij behouden het recht om veranderingen aan te brengen in deze privacy policy. De meest recente versie 
van de policy is ten alle tijden op onze website te raadplegen. 


