
	

	

	

	

PRIVACYVERKLARING 
 

In deze privacyverklaring staat beschreven welke persoonsgegevens wij 
verzamelen, verwerken, hoe lang we ze bewaren en voor welke doeleinden 
wij ze gebruiken.  
 
Persoonsgegevens  
U laat bepaalde persoonsgegevens bij ons achter bij het aanvragen van een 
offerte, invullen van het contactformulier, het boeken van een cursus, les of 
surfcamp. DownUnderBeach kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 
 

• Voornaam en achternaam 
• Telefoonnummer 
• Email adres 
• Geboortedatum, leeftijd 
• Bankrekeningnummer 

 
Doeleinden 
DownUnderBeach gebruikt uw persoonsgegevens alleen ten behoeve van 
onze eigen dienstverlening. Het doel van de verwerking is ten allen tijden in 
verband met de opdracht die u aan ons verstrekt. Wij verwerken uw 
gegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen of u per mail te 
kunnen benaderen. 
 
Uw gegevens worden bewaard zolang u gebruik maakt van onze diensten. 
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen 
overeenkomst met u tot stand is gekomen.   
 
DownUnderBeach verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien 
dit nodig is op grond van een wettelijke verplichting. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	

Google Analytics 
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst 
van Google Ireland Limited. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses 
van bezoek- en klikgedrag op onze website. Deze gegevens zijn niet te 
herleiden naar uw persoonlijke gegevens. Wij hebben Google geen 
toestemming gegeven om via DownUnderBeach verkregen analytics 
informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.  
 
Mailchimp  
DownUnderBeach verstuurt nieuwsbrieven via MailChimp, hierdoor heeft 
MailChimp toegang tot uw naam en e-mailadres. Uw persoonsgegevens 
worden door Mailchimp beveiligd opgeslagen en worden nooit voor eigen 
doeleinde gebruiken. Het is ten allen tijde mogelijk om u uit te schrijven voor 
deze nieuwsbrief, dit kunt u doen door onderaan de mail op de ‘unsubscribe’ 
link te klikken.  
 
Uw rechten 
Uiteraard heeft u altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te 
corrigeren, verwijderen of te beperken. Mocht u het niet eens zijn met de 
gegevens kunt u een mail sturen naar info@downunderbeach.nl 
 
 
Beveiliging 
DownUnderBeach neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De 
website van DownUnderBeach maakt gebruik van een betrouwbaar SSL 
Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde 
handen vallen. Als u het idee heeft dat uw persoonsgegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 
via info@downunderbeach.nl 
 
Deze privacy verklaring is het laatst bijgewerkt op 1 februari 2020. 
DownUnderBeach heeft ten allen tijde het recht om deze te wijzigen. 
 
Contactgegevens 
 
DownUnderBeach 
Zwarte Pad 1 
2586 ZZ Den Haag 
 
 


