AVG Privacyverklaring
Austria Reizen
Hekkergem
9260 Schellebelle

Contactpersoon:
Telefoon: + 32 (0) 9 366 04 66
E-mail: info@austriareizen.be

Aansprakelijkheid voor inhoud
Als dienstverleners zijn wij aansprakelijk voor de eigen inhoud van deze website volgens de
verordening (EU) 2016/679 (AVG), als dienstverleners zijn wij niet verplicht om permanent
toezicht te houden op ingediende of opgeslagen informatie of om te zoeken naar bewijzen die
duiden op illegale activiteiten.
Wettelijke verplichtingen om de informatie te verwijderen of te blokkeren van het gebruik van
informatie blijven onbetwist. In dit geval is aansprakelijkheid alleen mogelijk op het moment van
kennis over een specifieke schending van het recht. Illegale inhoud zal onmiddellijk op het
moment dat we kennis ervan krijgen worden verwijderd.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe derde websites. Wij hebben geen invloed op de inhoud van
die websites, daarom kunnen we die inhoud niet garanderen. Providers of beheerders van de
gelinkte websites zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen inhoud.
De gekoppelde websites zijn geverifieerd voor mogelijke schendingen van het recht ten tijde van
de oprichting van de link. Illegale inhoud was niet gedetecteerd op het moment van de koppeling.
Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte websites wordt niet opgelegd zonder
redelijke aanwijzingen dat er van een schending van het recht sprake is. Illegale schakels zullen
onmiddellijk op het moment dat we kennis ervan krijgen worden verwijderd.

Copyright
De inhoud gemaakt door de site exploitanten op deze pagina’s is onderworpen aan het
auteursrecht. De reproductie, bewerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de
grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur
of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn toegestaan voor privé, niet-commercieel
gebruik.

Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant is gemaakt, zijn de copyright rechten
gerespecteerd van de derde partij, in het bijzonder. Als u zich bewust zou zijn van een schending
van het auteursrecht, vragen we om een bericht. Wanneer u zich bewust bent van schendingen,
gelieve ons te contacteren. Dergelijke inhoud zal onmiddellijk worden verwijderd.

Privacy beleid
1. Privacy in één oogopslag
Algemene informatie
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht over wat er met uw persoonlijke
gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens
waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Voor informatie over het onderwerp van de bescherming
van de persoonsgegevens, verwijzen naar onze privacy policy, deze tekst hieronder.

Verzamelen van de gegevens op onze
website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens op deze website?
Gegevens worden op deze website verwerkt door de exploitant van de website. Voor
contactinformatie, raadpleegt u de link onderaan deze website.
Hoe verzamelen wij uw gegevens?
De gegevens zijn verzameld met het geen u ons meedeelt Dit kan bijvoorbeeld de gegevens, die u
typt in een contactformulier.
Welke rechten heb je over uw gegevens?
U hebt altijd het recht informatie over uw opgeslagen gegevens, de oorsprong, de ontvangers en
het doel van haar collectie kosteloos op te vragen. U hebt ook het recht te verzoeken dat deze
worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. U kunt ons contacteren op elk gewenst moment
met behulp van het adres gegeven in de wettelijke bepalingen als u verdere vragen over de
kwestie van privacy en gegevensbescherming hebt.

2. Algemene informatie en verplichte
informatie

Gegevensbescherming
De exploitanten van deze site nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer ernstig.
Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wetgeving inzake
gegevensbescherming en dit privacy beleid.
Als u deze website gebruikt worden diverse persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke
gegevens zijn gegevens die u persoonlijk kunnen identificeren.. In deze privacyverklaring wordt
uitgelegd welke informatie wij verzamelen en wat wij ermee doen. Er wordt ook uitgelegd hoe en
met welk doel dit gebeurt.
Wij wijzen erop dat overdracht van gegevens op het Internet (bijvoorbeeld bij het communiceren
via e-mail) beveiligingsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen
toegang door derden is niet mogelijk.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op deze website is:
Austria Reizen
Hekkergem
9260 Schellebelle
Telefoon: + 32 (0) 9 366 04 66
E-mail: info@austriareizen.be
De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de doeleinden en de
middelen voor de verwerking van persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen,
etc.) alleen of samen met anderen bepaalt.

Intrekking van uw toestemming voor de
verwerking van uw gegevens
Vele gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw
toestemming te alle tijde met toekomstige ingang intrekken. Een informele e-mail met dit
verzoek volstaat. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw aanvraag ontvangen mogen
nog steeds legaal worden verwerkt.

Cookies
De internet pagina's gebruiken zogenaamde cookies. Cookies kunnen geen schade toebrengen aan
uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker,

effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw
computer en door uw browser worden opgeslagen.
De meeste van de cookies die worden gebruikt door ons zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden
automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat staan

Contact formulier
Als u bij ons terecht komt via het contactformulier met een verzoek om informatie vanuit het
opvraagvenster met inbegrip van de contactgegevens die door u worden opgegeven met het oog
op de verwerking van het verzoek en voor het geval van aanvullende vragen worden door ons
opgeslagen. Wij delen deze gegevens zonder uw toestemming niet.
De verwerking van de gegevens die worden ingevoerd in het contactformulier geschiedt
uitsluitend op basis van uw toestemming. U kan deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit
kan doorveen informeel bericht via e-mail aan ons. De terugtrekking zal gebeuren zonder afbreuk
te doen aan de rechtmatigheid van de gegevens tot de terugtrekking van de verrichte
verwerkingen.
De gegevens die u in het contactformulier invoert blijven met uw toestemming bij ons
opgeslagen, totdat u ons vraagt die te verwijderen, intrekken of het doel van de gegevensopslag is
uitgeschakeld (bijvoorbeeld na verwerking van uw aanvraag). Dwingende rechtsbepalingen bewaartermijnen in het bijzonder - blijven onaangetast.

Sociale media
Delen van inhoud via plugins (Facebook,
Google +, Twitter, enz.)
De inhoud van onze sites kan conform de gegevensbescherming via sociale netwerken zoals
Facebook, Twitter of Google +, enz. gedeeld worden.. Dit instrument levert alleen het
rechtstreekse contact tussen de netwerken en de gebruikers als de gebruikers actief op deze knop
klikken.
Een automatische overdracht van gebruikersgegevens aan de operators van deze platformen
gebeurt niet door dit hulpprogramma.
Onze gebruikers kunnen inhoud delen privacy-conform in sociale netwerken, zonder dat
volledige surfprofielen zijn gemaakt door de exploitanten van die netwerken.

Facebook plugin’s (like & share knop)
Wanneer u onze site bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding gemaakt tussen uw
browser en de server van Facebook. Facebook krijgt hierdoor de informatie dat u onze pagina
met uw IP-adres hebt bezocht. Wanneer u klikt op de Facebook "like-button" terwijl u bent
ingelogd bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's aan je Facebook profiel
koppelen. Facebook kan uw bezoek onze pagina’s koppelen aan uw account. Wij zouden er graag
op wijzen dat wij geen kennisgeving hebben ontvangen van de inhoud van de toegezonden
gegevens en het gebruik ervan door Facebook.
Als u niet wenst dat Facebook uw bezoek aan onze site aan uw Facebook-account koppelt, log
dan uit van uw Facebook-account.

