Wet Bescherming Persoonsgegevens
Flamingo Sailing Holidays b.v. en Flamingo Yachtcharter
handelende onder naam ZeilenKroatie.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vanaf 25 mei 2018 gelden er strengere regels op het gebied van privacy. De Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens)
wordt dan vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze AVG geldt voor de hele Europese
Unie en heeft gevolgen voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Dus ook voor Flamingo Sailing Holidays b.v.
en Flamingo Yachtcharter. Om aan de nieuwe regelgeving te voldoen, moet elke organisatie stappen ondernemen.
Graag willen wij via dit bericht uw toestemming vragen voor het gebruik maken van uw gegevens voor het organiseren en
boeken van een zeilvakantie welke wij in uw opdracht uitvoeren..
Lees de privacy voorwaarden hieronder en geef "Ik ga akkoord".
Ik heb de AVG beoordeeld en "Ik ga Akkoord"
Plaats en datum: ………………………………………………………………………………………………………

Naam:

……………………………………………………………………………………………………..

Email adres:

…………………………………………………………………………………………………….

Gegevensverwerking
Flamingo Sailing Holidays b.v. en/of Flamingo Yachtcharter handelende onder de naam ZeilenKroatie.nl en de cliënt hebben
een overeenkomst gesloten waarbij wij uw persoons gegevens gebruiken. Deze gegevens omvatten:










Voor- en Achternaam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
Email adres
Geboorte datum
Paspoortnummer
Banknummer
Contactpersoon met diens Naw en contact gegevens in geval van nood

De gegevens worden gebruikt voor:

Voor het organiseren van een zeilvakantie met daarbij alle noodzakelijke bijkomende zaken o.a. zoals boeken van
vluchten en transfers, het regelen van vaarvergunningen en het opmaken van crewlisten volgens normen van
plaatselijke overheden, etc. in opdracht van de cliënt.

In geval van medische- dan wel financiële noodzaak dient contact te worden gezocht door FSH/FYC met de
‘contactpersoon’. Het is aan FSH/FYC om deze noodzaak te bepalen en in te schatten.

Overheidsinstellingen voor het opmaken van vaarvergunning en crewlisten

Verzekeraars

Accountants

Onze uitvoerende steunpunten ter plaatse in Kroatië zijn dat van Jarusica d.o.o. en/of Pitter Yachting g.m.b.h.

Deze Privacy Overeenkomst wordt aangegaan door Flamingo Sailing Holidays b.v en of Flamingo Yachtcharter handelende
onder de naam van ZeilenKroatie.nl aangeduid als FSH/FYC en de cliënt en bevat de Voorwaarden voor
Gegevensverwerking die van toepassing zijn op de diensten en maken deel uit van en zijn onderworpen aan de afgesloten
overeenkomst. Het complete AVG reglement treft u op onze website aan.

