	
  

Privacyverklaring OnlineVisum-Turkije.nl
Via de website www.onlinevisum-turkije.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel
persoonsgegevens verwerkt. OnlineVisum-Turkije acht een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig
verwerkt en beveiligd.
Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden
verstrekt te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:
-

NAW gegevens
Telefoonnummer
Factuuradres
Emailadres
Geboortedatum
Bijzondere Persoonsgegevens (namelijk: paspoortgegevens, gegevens ouders in geval van
minderjarige reizigers, geboorteplaats)

Contactformulier
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens
die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail
nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij verzamelen uw:
-

NAW gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:
-

per post
per mail
per telefoon (enkel voor contact over uw visum)

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

	
  
Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de
uitvoering van de overeenkomst. Het betreft de volgende persoonsgegevens:
- uw NAW gegevens
- uw telefoonnummer
- uw e-mailadres
- uw geboortedatum
-

Bijzondere Persoonsgegevens (namelijk: paspoortgegevens, gegevens ouders in geval van
minderjarige reizigers, geboorteplaats)

Deze partner is (mede) gevestigd buiten de EU (Turkse overheid). Wij vragen daarom hiervoor uw
uitdrukkelijke toestemming via de dienst.
Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze
diensten geen persoonsgegevens.
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
-

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle
informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens
Informatie die ingevuld wordt op onze website wordt middels OpenSSL versleuteld
opgeslagen
op de server en is zodoende alleen inzichtelijk te maken door onze medewerkers.

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de
hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering
van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.	
  

