SE neemt uw privacy ernstig en wij willen ervoor zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Hieronder volgt een korte samenvatting van de gegevens die wij
verzamelen, hoe wij die gebruiken en hoe u dat kunt controleren. Als u meer informatie en bijzonderheden wilt weten, dan kunt u deze vinden in onze
privacyverklaring.
Wij zullen persoonlijke gegevens van u verzamelen wanneer u zich aanmeldt om gebruik te maken van deze site en als u een boeking doet. Hieronder vallen uw
naam, e-mailadres en telefoonnummer, en in sommige gevallen uw postadres, geboortedatum en paspoortnummer.
Wij zullen deze gegevens gebruiken om ons in staat te stellen om (i) uw account aan te maken, (ii) u op de hoogte te houden van aanbiedingen waarvan wij
denken dat u ze wilt kennen en (iii) uw activiteit te volgen op de website om ons in staat te stellen om uw ervaring van de site aan uw wensen te passen;
Wij delen gegevens vooral met derden om boekingen te voltooien die u maakt, en met onze technische providers die ons in staat stellen om e-mails te versturen
over onze aanbiedingen en om gedrag op de website te analyseren.
Als onderdeel van de dienstverlening van Secret Escapes sturen wij u regelmatig e-mailupdates met onze beste aanbiedingen, die helemaal zijn aangepast aan
uw voorkeuren. Als u deze e-mails liever niet meer ontvangt, of niet zo vaak meer, dan kunt u uw voorkeuren bij het aanmelden of op elk moment uw voorkeuren
wijzigen in het accountgedeelte van de website.
Onder de Wet bescherming persoonsgegevens hebt u verschillende rechten, waaronder het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij van u
hebben, en het recht om te verzoeken al dergelijke persoonsgegevens te wissen. U kunt uw account verwijderen in het accountgedeelte, maar neem voor alle
andere vragen alstublieft contact op met support@secretescapes.com.
Bekijk de hele privacy verklaring Bekijk de Cookie verklaring

