Privacy verklaring Tweedewoningruil
Tweedewoningruil is een ruilplatform van vakantiehuis eigenaren uit Nederland en België
die een tweede woning, appartement of chalet hebben en bereid zijn om hun
vakantiewoning te ruilen voor vakantie of een weekendje weg. Hiervoor zijn gegevens nodig.
Op deze privacy verklaring leest u hoe wij omgaan met uw privacy.
Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)
Uw privacy is belangrijk voor u, en voor ons. Wij beschermen uw privacy goed en werken
natuurlijk binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Hierin de regels over het beschermen van uw privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt
hier toezicht op.
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Tweedewoningruil is als particulier initiatief verwerkingsverantwoordelijke van uw
persoonsgegevens.
Met deze verklaring willen wij u informeren over onze werkwijze met betrekking tot het
verzamelen, gebruiken en delen van gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik
maakt van onze website Tweedewoningruil
Uw persoonsgegevens:
Op deze website verwerken wij 2 typen gegevens.
1) Naam en contactgegevens: Voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en
telefoonnummer.
2) Gegevens betreffende uw ruil woning. Zoals type woning, ligging, oppervlak, aantal
slaapkamers, aantal personen en tenminste 1 foto van uw vakantiewoning. Ook hebben wij
informatie nodig van data en beschikbaarheid.
Deze informatie moet u verstrekken, bijvoorbeeld om uw account aan te maken of om
communicatie tot stand te brengen tussen deelnemers. Wij hebben deze gegevens nodig om
deze dienst te kunnen verlenen.
Toestemming en verplichting gebruik persoonsgegevens.
Wij verwerken alleen gegevens op basis van toestemming. Door gebruik te maken van deze
website, geeft u toestemming aan ons om deze gegevens te verwerken.
Uw gegevens worden ook gebruikt voor nieuwsbrieven en berichten te kunnen sturen om u
te informeren. Wij zullen waarschijnlijk een aantal accommodatie foto’s overnemen om ze
te gebruiken in communicatie uitingen van onze website (nieuwsbrieven, blogs, reclame,
facebook, instagram). Deze foto’s zijn anoniem en laten niets van uw privé gebeuren zien.

Bewaartermijn van uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Na vijf jaar niet actieve deelname
nemen wij contact op of uw account nog gewaarborgd moet blijven.
Delen van gegevens met andere partijen.
Wij delen uw gegevens niet met andere partijen.
Wanneer u een accommodatie uitwisselt aan een tweedewoningruil deelnemer, ontvangt u
informatie van elkaar, dit gaat enkel om contactgegevens.

Uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens
Het is uw recht dat wij uw privacy goed beschermen. Daarnaast heeft u deze rechten:
-

Recht op inzage: U mag de persoonsgegevens inzien die wij van u verwerken
Recht op correctie: Als de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet kloppen,
kunt u deze aanpassen door inloggen of laten aanpassen.
Recht van verwijdering: U mag ons steeds vragen deze te verwijderen.
Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Vraag of klacht over uw privacy:
Als u een vraag of verzoek heeft over uw privacy of uw rechten hierboven, kunt u een e-mail
sturen naar 2dewoningruil@zeelandnet.nl. We helpen u dan graag. Als u een klacht heeft
waar we samen niet uitkomen, kunt u die indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Cookies
Op deze website gebruiken wij cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die een webpagina
meestuurt bij je bezoek en opslaat op je pc, tablet of smartphone. Wij gebruiken functionele
en analytische cookies, geen trackingcookies. Wij gebruiken cookies om het bezoek aan deze
website te meten via Google-Analytics. Wij meten bijvoorbeeld welke pagina’s u bezoekt en
hoe lang u op de website blijft. Wij gebruiken deze informatie om onze website te
verbeteren.
Websites van derden
Deze privacyverklaring geldt niet voor eventuele websites van derden die door middel van
links met deze website zijn verbonden. Wij zien niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor
de manier waarop deze websites omgaan met uw gegevens.

