PRIVACYVERKLARING
TravelTainment GmbH
§ 1 Algemeen
Wij, TravelTainment GmbH, zijn zeer begaan om uw persoonlijke stamgegevens (zoals naam,
adres, wachtwoord) en wij houden ons strikt aan de regels betreffende de bescherming van de
persoonsgegevens.
TravelTainment GmbH vraagt zo weinig mogelijk persoonsgegevens van haar gebruikers.
Persoonlijke gegevens worden alleen wanneer dit technisch noodzakelijk is gevraagd. Dit
betekent in het bijzonder dat de informatie alleen wordt gevraagd, opgeslagen en verwerkt voor
zover dit voor de gewenste informatie van de gebruiker nodig is, ofwel nodig is voor de
doorvoering en afhandeling van de contractuele bepalingen tussen de gebruiker en
TravelTainment GmbH.
Uw persoonlijke gegevens (bijv. aanspreektitel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer)
worden door ons conform de bepalingen van het Duitse privacyrecht verwerkt. De volgende
voorschriften informeren u over de omvang, het doel van het opvragen, de verwerking en het
gebruik van persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op onze
websites. Indien u via links op onze pagina's naar andere pagina's wordt geleid, gelieve u zich dan
daar te informeren over hoe er wordt omgesprongen met uw gegevens.
§ 2 Automatische gegevensregistratie
Om technische redenen worden o.a. de volgende gegevens die uw internetbrowser ons doorstuurt,
geregistreerd:







Type browser en versie
gebruikt besturingssysteem
website waar u vandaan komt (doorverwijzings-URL)
website die u bezoekt
tijdstip van uw bezoek
uw Internet Protocol (IP) adres

Deze gegevens worden om statistische redenen geanalyseerd, om onze internetaanwezigheid en
onze aanbiedingen te kunnen optimaliseren.
§ 3 Gebruiksgegevens
(1) Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt om de overeenkomst te kunnen verwerken. Wij
hebben uw gebruiksgegevens nodig, indien u van onze aanbiedingen gebruik wilt maken en om
dit gebruik af te rekenen. Onder gebruiksgegevens vallen in het bijzonder uw
identificatiekenmerken, de informatie over het begin en einde en ook de omvang van uw gebruik
en de informatie over de diensten op afstand waarvan u gebruikt maakte. Gebruiksgegevens met
betrekking tot de afrekening (zgn. afrekeninggegevens) mogen wij aan andere aanbieders of
derden doorsturen, voor zover dit voor afrekeningdoeleinden met de gebruiker noodzakelijk is.
Na de volledige vereffening van onze vergoeding, worden deze gebruiks- en afrekeninggegevens
verwijderd. Wanneer het verwijderen vanwege een wettelijke, reglementaire of contractuele
bewaartermijn niet mogelijk is, worden de gegevens geblokkeerd.
(2) Op bevel van bevoegde instanties mogen wij afzonderlijke gevallen informatie verstrekken
over gebruiksgegevens, voor zover dit betrekking heeft op een strafvervolging, het afwenden van

gevaar door de politiediensten van de deelstaten, het vervullen van wettelijke bepalingen van de
binnenlandse veiligheidsdiensten van de federale regering en de deelstaten, van de geheime
inlichtingendienst of de militaire contraspionagedienst of voor het doen gelden van de
intellectuele eigendom.
§ 4 Informatie
Op aanvraag wordt u informatie verstrekt over de opgeslagen gegevens over u of uw pseudoniem.
De informatie kan u, indien u dat wenst, ook elektronisch worden meegedeeld. Gelieve u voor
informatieverstrekking te wenden tot:
TravelTainment GmbH
Carlo-Schmid-Straße 12
52146 Würselen/Aachen
+49(0)2405 44840
datenschutz@traveltainment.de.

