Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van Wandelzoekpagina,
gevestigd op: Orionweg 16 te Haarlem,
te bereiken op: info@wandelzoekpagina.nl
Wandelzoekpagina probeert zo zorgvuldig mogelijk met je gegevens om te gaan en geeft de
gegevens – zonder je toestemming – niet door aan derden.
In dit document staat welke gegevens Wandelzoekpagina van je opslaat, waarvoor ze gebruikt
worden en hoe je de gegevens kunt inzien, wijzigen en verwijderen.
1. Welke gegevens
Wandelzoekpagina bewaart de volgende gegevens van je:
1.1. Abonnement wandelkaarten
Met een abonnement op de wandelkaarten van Wandelzoekpagina kun je een jaar lang de
topografische wandelkaarten van Wandelzoekpagina downloaden. Het abonnement is niet
doorlopend.
Je kunt je aanmelden voor een abonnement op de wandelkaarten op
https://www.wandelzoekpagina.nl/abonnement
Als je een abonnement op de wandelkaarten van Wandelzoekpagina hebt, bewaart
Wandelzoekpagina jouw naam, inlognaam, wachtwoord en e-mailadres om je toegang te verlenen
tot de wandelkaarten, jouw naam en e-mailadres om je verlenging van het abonnement aan te
bieden en jouw naam en banknummer om het abonnementsgeld te innen.
1.2. Losse wandelkaarten
Je kunt de wandelkaarten ook per stuk aanschaffen.
Voor de aanschaf van losse kaarten, bewaart Wandelzoekpagina jouw naam en e-mailadres om je
toegang te verlenen tot de wandelkaart, jouw naam en e-mailadres om je een kortingsabonnement
aan te bieden en jouw naam en banknummer om de kosten te innen.
1.3. Gratis lidmaatschap
Met een gratis lidmaatschap van Wandelzoekpagina kun je actief deelnemen aan de site. Je kunt
reacties, foto’s en beoordelingen plaatsen en wijzigen, tips geven aan wandelvrienden, een
persoonlijk archief van wandelingen aanleggen en fouten melden. Je kunt je aanmelden voor het
gratis lidmaatschap op https://www.wandelzoekpagina.nl/leden
Als je gratis lid bent van Wandelzoekpagina dan bewaart Wandelzoekpagina jouw naam, inlognaam,
wachtwoord en e-mailadres om je toegang te verlenen tot de onderdelen van de website die enkel
toegankelijk zijn voor leden.
1.4. Abonnement WandelZapp
De app WandelZapp en de eerste wandeling zijn gratis. Met een abonnement op de wandelapp kun
je een jaar lang wandelingen downloaden in de app.
Als je een Android-toestel hebt, kun je je aanmelden voor een abonnement op WandelZapp op
https://www.wandelzoekpagina.nl/wandelzapp/wandelzappabo.php
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Je kunt een abonnement ook vanuit de app afsluiten bij Apple in de App Store (voor iPhone) en bij
Google in de Play Store (voor Android).
Als je een gratis wandeling van WandelZapp download dan bewaart Wandelzoekpagina het ID van
jouw toestel om te bepalen of je al een gratis wandeling hebt gedownload.
Als je een abonnement op de wandelapp WandelZapp op Wandelzoekpagina afsluit, dan bewaart
Wandelzoekpagina het Android-ID van jouw toestel om je toegang te verlenen tot het abonnement,
jouw naam en e-mailadres om je verlenging van het abonnement aan te bieden en jouw e-mailadres,
naam en banknummer om het abonnementsgeld te innen.
1.5. MijnWandelgids
Op de website www.mijnwandelgids.nl kun je zelf een wandelgids samenstellen met een groot aantal
wandelingen beschikbaar op Wandelzoekpagina. Er wordt een uniek exemplaar voor je gedrukt.
Als je een wandelgids bestelt, dan bewaart Wandelzoekpagina, jouw naam en e-mailadres om je op
de hoogte te houden van de bestelling en jouw naam en adresgegevens om de wandelgids te
versturen.
1.6. Wandelgidsen
Op de website https://www.wandelzoekpagina.nl/wandelgidsen kun je wandelgidsen bestellen met
een wandelingen beschikbaar op Wandelzoekpagina.
Als je een wandelgids bestelt, dan bewaart Wandelzoekpagina, jouw naam en e-mailadres om je op
de hoogte te houden van de bestelling en jouw naam en adresgegevens om de wandelgids te
versturen.
1.7. Nieuwsbrief
Wandelzoekpagina stuurt maandelijks een brief met nieuwtjes over wandelen en over
Wandelzoekpagina. Je kunt je daar gratis voor aanmelden op
https://www.wandelzoekpagina.nl/nieuwsbrief
Als je je abonneert op de nieuwsbrief, dan bewaart Wandelzoekpagina jouw naam en e-mailadres
om je de nieuwsbrief toe te versturen.
Van ontvangers van de nieuwsbrief wordt vastgelegd of ze de nieuwsbrief openen en welke links in
de nieuwsbrief ze aanklikken.
1.8. Productennieuwsbrief
Wandelzoekpagina stuurt vier keer per jaar een nieuwsbrief over de producten van
Wandelzoekpagina. Je kunt je gratis aanmelden voor deze nieuwsbrief op
https://www.wandelzoekpagina.nl/productennieuwsbrief
Als je je abonneert op de productennieuwsbrief, dan bewaart Wandelzoekpagina jouw naam en emailadres om je de nieuwsbrief toe te versturen.
Van ontvangers van de productennieuwsbrief wordt vastgelegd of ze de nieuwsbrief openen en
welke links in de nieuwsbrief ze aanklikken.

BTW-nummer NL087997897B01
Kamer van Koophandel: Amsterdam 34143606

Wandelzoekpagina
info@wandelzoekpagina.nl
2 van 5

1.9. Bezoekers website
Bij een bezoek aan Wandelzoekpagina wordt vastgelegd welke pagina’s je bezoekt, welke
zoekcriteria je kiest, welke links je aanklikt en welke software (besturingssysteem, browser) je
gebruikt. Je IP-adres, lidnummer en e-mailadres worden daarbij niet vastgelegd.
Met deze gegevens wordt de inhoud en werking van Wandelzoekpagina aangepast zodat inhoud en
vorm beter aansluiten bij de bezoekers.
Wandelzoekpagina maakt gebruik van Google Analytics voor het vastleggen van bezoekersaantallen.
Bezoekersaantallen worden door Wandelzoekpagina doorgegeven aan (potentiële) adverteerders en
partners.
Er wordt vastgelegd welke wandelkaarten gedownload worden, om de vergoedingen aan de
routemakers te berekenen.
1.10. Gebruikers WandelZapp
Als gebruiker van WandelZapp wordt vastgelegd welke zoekcriteria je kiest en welk toestel (Android
of iPhone) en welk ID je gebruikt.
Met het ID wordt bepaald of je recht hebt op een gratis wandeling en of je een abonnement hebt
afgesloten bij Wandelzoekpagina.
Met de overige gegevens wordt de inhoud en werking van WandelZapp aangepast zodat inhoud en
vorm beter aansluiten bij de gebruikers.
WandelZapp maakt gebruik van Google Analytics voor het vastleggen van bezoekersaantallen.
Bezoekersaantallen worden door Wandelzoekpagina doorgegeven aan (potentiële) adverteerders en
partners.
Er wordt vastgelegd welke wandelingen gedownload worden, om de vergoedingen aan de
routemakers te berekenen.
2. Wijzigen gegevens
2.1. Lidmaatschap en abonnementen
Als je een gratis lidmaatschap, een abonnement op de wandelkaarten of een abonnement op
WandelZapp (afgesloten bij Wandelzoekpagina) hebt, kun je je gegevens inzien en wijzigen op
https://www.wandelzoekpagina.nl/mijnwzp
Voor abonnementen op WandelZapp die afgesloten zijn bij Apple of Google dien je je voor inzage,
wijziging en verwijdering van gegevens tot hen te wenden. Wandelzoekpagina heeft geen toegang
tot deze gegevens.
2.2. Nieuwsbrief
Als je een gratis lidmaatschap of een abonnement hebt, kun je jouw nieuwsbriefgegevens inzien en
wijzigen op https://www.wandelzoekpagina.nl/mijnwzp.
Als je geen lidmaatschap of abonnement hebt, kun je jouw nieuwsbriefgegevens wijzigen op
https://www.wandelzoekpagina.nl/info/wijzigadres.php
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2.3. Productennieuwsbrief
Als je een gratis lidmaatschap of een abonnement op de wandelkaarten hebt, kun je je
productennieuwsbriefgegevens inzien en wijzigen op https://www.wandelzoekpagina.nl/mijnwzp.
Als je geen lidmaatschap of abonnement hebt, kun je jouw productennieuwsbriefgegevens wijzigen
op https://www.wandelzoekpagina.nl/info/wijzigproductenadres.php
3. Verwijderen gegevens
3.1. Lidmaatschap en abonnement
Als je een gratis lidmaatschap, een abonnement op de wandelkaarten of een abonnement op
WandelZapp (afgesloten bij Wandelzoekpagina) hebt, kun je een verzoek tot verwijdering van jouw
gegevens doen op https://www.wandelzoekpagina.nl/mijnwzp
De volgende gegevens worden bij een verwijderingsverzoek verwijderd:
naam, inlognaam, wachtwoord en e-mailadres, IBAN en door jou bewaarde wandelingen, incl.
aantekeningen.
Na het verwijderen van alle gegevens, kan geen gebruik meer gemaakt worden van lopende
lidmaatschappen en abonnementen.
Geplaatste reactie, foto's en beoordelingen worden niet verwijderd.
3.2. Nieuwsbrief
Als je enkel jouw gegevens voor de nieuwsbrief wilt verwijderen, kun je je afmelden op
https://www.wandelzoekpagina.nl/nieuwsbrief
3.3. Productennieuwsbrief
Als je enkel jouw gegevens voor de productennieuwsbrief wilt verwijderen, kun je je afmelden op
https://www.wandelzoekpagina.nl/info/mailproducten.php
4. Bewaartermijn
4.1. Lidmaatschap en abonnement
De gegevens voor de abonnementen op de wandelkaarten en op WandelZapp worden bewaard tot
een verzoek voor verwijdering of nadat meer dan 26 maanden niet is ingelogd met het abonnement.
4.2. Nieuwsbrief
De gegevens voor de nieuwsbrief worden bewaard tot een verzoek voor verwijdering of bij afmelding
voor de nieuwsbrief.
4.3. Productennieuwsbrief
De gegevens voor de productennieuwsbrief worden bewaard tot een verzoek voor verwijdering of bij
afmelding voor de productennieuwsbrief.
4.4. Losse wandelkaarten
De gegevens voor de losse wandelkaarten worden 26 maanden bewaard.
4.5. MijnWandelgids en wandelgidsen
De gegevens voor de wandelgidsen worden 26 maanden bewaard.
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4.6. Financiële administratie
De gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afwikkeling van overeenkomsten worden de
wettelijk verplichte termijn van 7 jaar bewaard.
5. Delen van gegevens
5.1. MijnWandelgids en wandelgidsen
De drukker drukt en verstuurt de wandelgidsen. Hiervoor deelt Wandelzoekpagina jouw naam en
adresgegevens met de drukker.
5.2. Financiële administratie
Wandelzoekpagina deelt de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afwikkeling met het
administratiekantoor van Wandelzoekpagina.
6. Klachten
Wandelzoekpagina probeert zo zorgvuldig mogelijk met jouw gegevens om te gaan en geeft de
gegevens – zonder je toestemming – niet door aan derden.
Heb je toch een klacht over beheer en verwerking van jouw gegevens. Neem dan contact op met de
beheerder van Wandelzoekpagina, info@wandelzoekpagina.nl.
Wandelzoekpagina probeert jouw klacht zo goed mogelijk af te handelen. Als je niet tevreden bent
over de afhandeling dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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