
Privacyverklaring 
Dit is de privacyverklaring van The Dutch & German connection. Veiligheid en 
privacy zijn voor ons heel belangrijk. Om uw privacy te waarborgen, handelt The 
Dutch & German connection in overeenstemming met de Wet bescherming 
persoonsgegevens. The Dutch & German connection is een adviesbureau op het 
gebied van toerisme, vrijetijd en cultuur. We zijn gespecialiseerd in de Duitse en 
Nederlandse markt. 
 

Beveiliging 
The Dutch & German connection zorgt voor een passende mate en vorm van 
beveiliging van uw persoonsgegevens en zal deze niet zonder toestemming 
doorgeven aan derden. 

Verzamelde (persoons)gegevens 
Als u gebruik maakt van en/of u aanmeldt voor de diensten van The Dutch & German 
connection hebben we bepaalde informatie van u nodig. Afhankelijk van de gewenste 
diensten hebben we de volgende (persoons)gegevens door verzameld en verwerkt. 

Naam-, Adres-, Woonplaats- gegevens 
E-mailadres 
Telefoonnummer 
Overig 

Verder leggen wij informatie vast (zoals het door u gebruikte IP-adres) met het oog 
op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de 
website. Hierbij maken wij gebruik van Google Analytics. 

Cookies 
Op de website van The Dutch & German connection wordt geen gebruik gemaakt 
van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. 

Nieuwsbrieven & persberichten 
The Dutch & German connection verzendt nieuwsbrieven en persberichten naar haar 
doelgroepen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de e-maildienst MailChimp. Indien 
u geen informatie wenst te ontvangen over producten en diensten van The Dutch & 
German connection, kunt u zich via een link in een nieuwsbrief/persbericht altijd 
gemakkelijk uitschrijven. Mocht u daar twijfels over hebben, dan kunt u altijd contact 
opnemen via anke@dutch-german-connection.com 

Database 
In de AVG mag een database alleen gegevens bevatten die absoluut noodzakelijk 
zijn voor het doel waarvoor de database is opgezet. The Dutch & German connection 
werkt met drie soorten databases voor het uitoefenen van haar primaire 
werkzaamheden. Een database met gegevens van journalisten, media, fotografen, 
influencers, bloggers & vloggers. Een database van touroperators en 
productmanagers en een database met de gegevens van opdrachtgevers, klanten en 
potentiele klanten. Deze opdrachtgevers, klanten en potentiele klanten zijn 
werkzaam in de reisbranche en lifestyle branche. Al onze doelgroepen kunnen de 
eigen gegevens altijd inzien en wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via anke@dutch-
german-connection.com 
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Bewaartermijn 
The Dutch & German connection bewaart persoonsgegevens zo lang als 
noodzakelijk voor de samenwerking tussen partijen. 

Persberichten 
Volgens de Nieuwe Telecomwet uit 2009 vallen persberichten onder de noemer 
spam. De OPTA heeft echter een uitzondering gemaakt voor persberichten. The 
Dutch & German connection mag een journalist ongevraagd een persbericht sturen 
zolang het persbericht binnen het specifieke interessegebied valt van de journalist. 
Mocht u geen persberichten meer willen ontvangen van The Dutch & German 
connection, dan kun je dit kenbaar maken via anke@dutch-german-connection.com 

Kennisneming van uw gegevens 
U kunt uw eigen gegevens altijd inzien en wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen 
met Anke Dorenbos via anke@dutch-german-connection.com 

Disclaimer 
De website www.dutch-german-connection.com en alle onderdelen daarvan, met 
uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij 
(tijdelijk) samenwerken, is eigendom van The Dutch & German conneciton. Het is 
niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of 
op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Dutch & German 
connection. 

De inhoud van deze website en andere uitingen van The Dutch & German 
connection op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks 
is het mogelijk dat informatie die door ons wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist 
is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. The 
Dutch & German connection behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen 
met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te 
voeren. 

Voor specifieke vragen over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met 
Anke Dorenbos via anke@dutch-german-conenction.com 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend 
gemaakt op deze pagina. 

mailto:anke@dutch-german-connection.com

