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PRIVACYBELEID 

1 Your Destinations Real Estate 
Your Destinations Real Estate is dé Nederlandse specialist in Spaans vastgoed, dus ben 
je op zoek naar het perfecte vastgoed in Spanje? Dan is Your Destinations Real Estate 
jouw partner op het gebied van 5* woon- en investeringsvastgoed op het Spaanse 
vasteland en de Balearen. Wij werken voor de aankoop van het beste vastgoed 
uitsluitend samen met gespecialiseerde en gerenommeerde makelaars en 
projectontwikkelaars. Onze contactinformatie vind je onderaan dit privacy beleid.  

2 Privacy en de toepasselijke wetgeving 
Dit privacybeleid is van toepassing op de website en diensten van Your Destinations 
Real Estate. Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt en daarom vinden 
wij jouw privacy heel belangrijk. We houden ons aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (‘AVG’), welke hierna de ‘Toepasselijke Wetgeving’ wordt 
genoemd. 

3 Privacybeleid 
Dit is ons privacy beleid en in dit document leggen we uit welke persoonsgegevens we 
verzamelen in verband met het gebruik van onze Website, de diensten of producten 
die door ons worden aangeboden. Ook leggen we uit hoe we jouw persoonsgegevens 
opslaan, beschermen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. 

4 Persoonsgegevens 
In dit privacy beleid betekent de term ‘persoonsgegevens’ de informatie of stukjes 
informatie waarmee jij als gebruiker geïdentificeerd kunt worden. Deze definitie is in 
overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving. 

5 Verwerking Verantwoordelijke 
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor eigen doeleinden. In dit opzicht 
treden wij op als ‘Verwerking Verantwoordelijke’ in de zin van de Toepasselijke 
Wetgeving. 

6 Persoonsgegevens verwerken 
a. Als je een van onze project brochures downloadt: emailadres, naam en 

telefoonnummer; 
b. Als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief: emailadres, naam en 

telefoonnummer; 
c. Het IP-adres waarmee je de website bezoekt; 
d. De taalinstelling van je browser; 
e. Geolocatie: alleen als je ons daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. 

7 Gebruik persoonsgegevens 
a. Wij gebruiken cookies die nodig zijn om onze website goed te laten werken, om 

bezoekersstatistieken te volgen en om klikgedrag en surf gewoontes te 
monitoren. 

b. We gebruiken jouw emailadres om met jou in contact te komen, je onze 
diensten te verlenen en je op de hoogte te houden van nieuwe inhoud en 
andere activiteiten met betrekking tot onze website, diensten, campagnes en 
(speciale) aanbiedingen die interessant voor je kunnen zijn. Je kunt deze 
diensten op elk moment weigeren of je hiervoor afmelden. 

c. We gebruiken jouw telefoonnummer om met jou in contact te komen, je onze 
diensten te verlenen en je op de hoogte te houden van nieuwe inhoud en 
andere activiteiten met betrekking tot onze website, diensten, campagnes en 
(speciale) aanbiedingen die interessant voor je kunnen zijn. Je kunt deze 
diensten op elk moment weigeren of je hiervoor afmelden. 

d. We gebruiken jouw emailadres, IP-adres en type telefoon om te volgen en te 
analyseren wanneer en hoe vaak je onze Website gebruikt, welke berichten je 
opent, hoe vaak en wanneer je ze opent en welke inhoud door jou als gebruiker 
het vaakst gelezen wordt. 

e. Wij gebruiken de gegevens over de taalinstelling van jouw browser om je aan 
te spreken in een taal die jij spreekt. 

f. Aan de hand van jouw IP-adres en geolocatie kunnen wij bepalen welke 
campagnes en (speciale) aanbiedingen interessant voor je kunnen zijn. 

8 Bewaren van persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens die wij verzamelen worden bewaard zolang je onze website en/of 
onze diensten (met betrekking tot onze producten) gebruikt. Als deze 
persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor bovenstaande doeleinden of als zij onjuist 
zijn, dan worden de (onjuiste) gegevens verwijderd. De persoonsgegevens worden in 
geen geval langer dan 5 (vijf) jaar bewaard na de datum waarop de gegevens voor de 
laatste keer zijn bijgewerkt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren. 

9 Delen persoonsgegevens 
Tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, verkoopt, verhandelt of verhuurt Your 
Destinations Real Estate geen persoonsgegevens aan derde partijen.  
a. Waar dat nodig is om een doorlopende dienstverlening te bieden deelt Your 

Destinations Real Estate jouw persoonsgegevens met een derde 
dienstverlener, om een dienst of aankoop via de website te voltooien. Derde 
partijen zijn contractueel verplicht om zorgvuldig met persoonsgegevens om te 
gaan en zullen het gebruik van de persoonsgegevens beperken tot de 
hierboven genoemde doelen. 

b. Wij kunnen wij derde partijen inzetten om ons te ondersteunen bij het beheer 
van onze website, of om diensten en beheerwerkzaamheden voor ons uit te 
voeren, zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes. Wij geven derde 
dienstverleners alleen de persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun 
diensten aan ons te kunnen leveren. Deze derde dienstverleners zijn 
contractueel verplicht om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan om 
het gebruik van persoonsgegevens te beperken tot de hierboven genoemde 
doelen. 

c. Als dit wettelijk vereist is of ter voorkoming, opsporing en vervolging van 
strafbare feiten geeft Your Destinations Real Estate persoonsgegevens door 
aan overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten. 

10 Beschermen persoonsgegevens 
Wij doen ons uiterste best om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen 
onbevoegde of onrechtmatige toegang, wijziging, bekendmaking, gebruik of 
vernietiging. Enkele voorbeelden van maatregelen die wij nemen om ervoor te zorgen 
dat de persoonsgegevens veilig zijn: 
a. Het encrypten van bestanden die persoonsgegevens bevatten; 
b. Het beveiligen van onze netwerkverbinding met Secure Socket Layer-

technologie (SSL); 
c. Het beheren van toegang tot de persoonsgegevens met wachtwoorden; 
d. Het loggen van alle handelingen met persoonsgegevens; 
e. Het beperken van toegang tot persoonsgegevens tot de doeleinden die eerder 

in dit beleid genoemd zijn; 
f. Het nemen van fysieke maatregelen om de toegang tot de persoonsgegevens 

te beperken. 

11 Websites van derden 
Op onze website vind je (hyperlinks naar websites, producten en diensten van 
partners, leveranciers, adverteerders, sponsoren, licentiegevers of andere derden. Wij 
hebben geen invloed op de inhoud of de links die op deze websites verschijnen en zijn 
niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites waar onze website naar verwijst 
of die naar onze website verwijzen. Ook veranderen deze websites, producten en 
diensten voortdurend, inclusief hun inhoud en links. Deze websites, producten en 
diensten hebben een eigen privacy beleid, gebruiksvoorwaarden en klantenservice 
beleid. Het bekijken van en de interactie met andere websites, waaronder websites 
waar onze site naar verwijst of die naar onze site verwijzen, zijn onderworpen aan de 
voorwaarden en het beleid van die website. 

12 Wijzigingen in dit privacy beleid 
Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd actualiseren. Wanneer wij dit 
privacybeleid wezenlijk wijzigen, zullen wij hierover op onze website bij het 
geactualiseerde privacy beleid een melding plaatsen. Door website te blijven 
gebruiken stem je in met de recentste versie van dit privacy beleid. 

13 Rechten en contact opnemen 
Zoals aangegeven in en onder de bepalingen van de Toepasselijke Wetgeving heb je 
het recht om (ons) te melden dat je: 
a. De persoonsgegevens die door ons over u worden verwerkt, wilt inzien en/of 

kopiëren, waarbij moet worden aangegeven waar ze worden verwerkt en voor 
welk doel. Op jouw verzoek kunnen wij deze kopie ook namens jou aan een 
andere partij doorgeven, indien je wilt dat jouw persoonsgegevens aan een 
andere partij overgedragen worden; 

b. Wil dat wij jouw persoonsgegevens corrigeren, actualiseren, verbergen of 
verwijderen, of de verwerking daarvan in onze bestanden wil beperken; 

c. Misbruik van jouw persoonsgegevens wil melden; 
d. Bezwaar hebt tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons; 
e. Denkt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. Hierover kun 

je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; 
f. Jouw toestemming met betrekking tot de verwerking van jouw 

persoonsgegevens door ons wil intrekken. Dit is op elk moment mogelijk. Vanaf 
het moment waarop je jouw toestemming intrekt, stoppen wij met de 
verwerking van jouw persoonsgegevens. Wel blijven wij gerechtigd om 
gegevens te verwerken op basis van de toestemming die je voorafgaand aan de 
intrekking hebt gegeven. 

14 Contactinformatie 
Heb je vragen, opmerkingen of zorgen over hoe wij met persoonsgegevens omgaan? 
Neem dan contact met ons op via  info@your-destinations.com. 
Op vragen en verzoeken reageren wij binnen 5 dagen nadat wij ze hebben ontvangen. 


