Uw Privacy
Selkamtravel vindt het uiteraard belangrijk, dat de klanten van Selkamtravel.nl weten
wat er gebeurt met de door hen op deze site ingevoerde of achtergelaten persoonlijke
gegevens. Privacy is een onderwerp dat wij zeer serieus nemen. In dit document geven
wij u informatie over ons privacybeleid.
Gebruik informatie voor boeking of verzoek
Indien u via onze site een reis, vlucht of ander product boekt, of indien u een
informatieverzoek naar ons stuurt, wordt u verzocht persoonlijke gegevens in te voeren als
naam, adres, e-mail adres en dergelijke. Voor een boeking zullen ook nog specifieke gegevens
van belang voor de reis aan u worden gevraagd. Informatie die u steeds dient in te vullen is als
zodanig gemarkeerd met een sterretje (*), de overige informatie kunt u op vrijwillige basis
invoeren.
De door u ingevoerde informatie zal worden gebruikt voor het afhandelen van het verzoek
c.q. het uitvoeren van de boeking en de betaling. Door u ingevoerde informatie zal tevens
door ons opgenomen worden in ons klantendatabase. De informatie zal dan door Selkamtravel
worden gebruikt voor zover noodzakelijk voor doeleinden als hierna beschreven, tenzij u aan
ons heeft aangegeven dat u niet wenst dat uw gegevens daarvoor worden gebruikt.
Up to date houden van uw gegevens
Indien er iets is gewijzigd in de door u aan ons verstrekte persoonlijke informatie, horen we
dat graag zo spoedig mogelijk van u. Stuurt u de wijzigingen a.u.b. naar
info@selkamtravel.nl.
Gebruik voor verbeteren en personaliseren website en diensten
De door u op onze site ingegeven en achtergelaten informatie kan door Selkamtravel worden
gebruikt om onze site en diensten te verbeteren en voor u persoonlijker en aantrekkelijker te
maken. Tevens kunnen we uw gegevens voor statistische en marketingdoeleinden op
geaggregeerd / geanonimiseerd niveau gebruiken.
Gebruik voor zenden van aanbiedingen en informatie
Selkamtravel houdt u graag op de hoogte van informatie over ons, onze zakenpartners en/of
derden, of doet u graag aanbiedingen, die voor u, bijvoorbeeld op grond van door u
aangegeven interesses, interessant kunnen zijn. Dit doen wij d.m.v. een nieuwsbrief.

