Privacybeleid
Board of Airline Representatives In the Netherlands (BARIN), gevestigd te Haarlemmermeer,
kantoor houdende te Amstelveen, Lien Gisolflaan 12, 1183 WV en geregistreerd bij de Kamer
van Koophandel onder het nummer 34178623.
Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor
het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de AVG ( GDPR ).

Over ons
De website barin.nl wordt beheerd door Board of Airline Representatives in the Netherlands
(BARIN). Board of Airline Representatives in the Netherlands (BARIN) is de
verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de
Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).
Onze gegevens zijn:
Board of Airline Representatives in the Netherlands (BARIN)
BARIN Secretariaat c/o LJ COMPANY
Lien Gisolflaan 12
1183 WV Amstelveen
KVK: 34178623

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer jij je online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, ons contactformulieren invult, een offerte
aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan jou gevraagd worden
om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons
verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
•
Voor- en achternaam
•
E-mailadres
•
(Persoonlijke) website
•
Telefoonnummer
•
Bedrijfsnaam
•
Straat en huisnummer
•
Woonplaats
•
Geslacht
•
Leeftijd
•
IP-adres
•
Gebruikersnaam

Waarom slaan we je gegevens op?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
•
Om jou van een reactie te kunnen voorzien nadat je een (contact)formulier hebt ingevuld
•
Om jou ons nieuwsbrief toe te sturen nadat je je daarvoor hebt ingeschreven
•
Voor het analyseren van statistieken en trends in het bezoekgedrag

Met wie delen we je persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Hostnet B.V..
De servers van Hostnet B.V. zijn gevestigd in Nederland. Jouw gegevens kunnen dus worden
opgeslagen en verwerkt in Nederland. Meer informatie over het privacybeleid van Hostnet B.V.
vind je hier.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen
tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder
versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een
beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van eventuele
advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw
browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die
in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website
opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van Consuwijzer.
Google Analytics:
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik
van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden
er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk
geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet
persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.
Social Media:
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te
delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.
Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de
privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met
privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende
privacy verklaringen met je te delen:
•
Facebook
•
Instagram
•
Linkedin
•
Pinterest
•
Twitter
•
Google Plus
•
Youtube
Uitschakelen en verwijderen:
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen.
Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt
schakelen.

Links:
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je
naar een website buiten barin.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van
cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende
website.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens binnen 3 maanden
uit het systeem worden verwijderd.
De gegevens wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons hebt gestuurd
middels ons contactformulier, worden na aanvraag tot verwijdering binnen 30 dagen verwijderd.
De gegevens in ons CRM-systeem en boekhoudsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder
andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de
gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken,
waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet
geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw
toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens
te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een
schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn,
dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het
beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.
Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens.
Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook
verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@barin.nl.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Privacy policy
Board of Airline Representatives In the Netherlands (BARIN), registered in Haarlemmermeer,
holding office at Amstelveen, Lien Gisolflaan 12, 1183 WV and registered at the Chamber of
Commerce under registration number 34178623.
We respect the privacy of our users. We process your personal data solely for the purpose for
which it has been provided and according to the Privacy Laws of The Netherlands (“Wet
Bescherming Persoonsgegevens”), the Law on Telecommunication (“Telecommunicatiewet”)
and the General Data Protection Regulation (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”).

About us
The website barin.nl is supervised by Board of Airline Representatives In the Netherlands
(BARIN). Board of Airline Representatives In the Netherlands (BARIN) as such is responsible for
processing your personal data as stipulated by the Dutch Privacy Laws (“Wet Bescherming
Persoonsgegevens”, hereafter called: Wbp).
Our contact details are as follows:
Board of Airline Representatives In the Netherlands (BARIN)
BARIN Secretariat c/o LJ COMPANY
Lien Gisolflaan 12
1183 WV Amstelveen
KVK: 34178623

Which data do we collect?
In case you register on-line to our newsletter, submit our contact form, request a quote or
request any other services we render, you will be asked to submit your personal data. We only
process those data submitted to us by you. These may comprise following:
• First- and family name
• E-mail address
• (Personal) website
• Telephone number
• Company name
• Street and number
• City
• Gender
• Age
• IP-address
• Username

Why do we store your data?
Your data is being collected and stored for the following purposes:
• To enable a response to you after you have submitted a contact form
• To send you our newsletter after you have subscribed to this
•

For analysis of statistics and trends of visitor behaviour

With whom do we share your personal data?
Your personal data is being stored at the servers of Hostnet B.V.. The servers of Hostnet B.V. are
situated in The Netherlands. Subsequently your personal data will be stored and processed in
The Netherlands. You may find more information on the privacy policy of Hostnet B.V. here.

Security of personal data
We have taken ample technical precautions to secure your personal data against loss or any
other form of unlawful processing. These precautions such as encryption through an SSLcertificate and
two-factor authentication, provide a security level that fits the data we process.

Cookies
For optimal processing and an adequate functioning of our website and to tailor content of
possible advertisements to your preferences cookies are being used.
A cookie is a small file which is being sent by our website and via your browser and is being
placed on the device you are using to visit our website. The information which is stored in the
cookie can be resent to our website whenever you revisit our website. More information about
cookies you may find at the website of Consuwijzer.
Google Analytics:
Since we gladly like to know how our visitors are using our website in order for us to optimize
the use of the website, we use Google Analytics. Via this website analytical cookies of Google are
being placed. The information is being anonymized as good as possible. Your IP-address is
explicitly not being used. Subsequently we are unable to trace you personally. More information
on the privacy policy of Google Analytics you may find here.
Social Media:
We strive to make it as easy as possible for you to share content of our website via social media.
You may do so by using a number of social media buttons.
We have placed buttons of a number of social media-channels. Read more about the privacy
statements of the respective social media-channels to know how they deal with privacy. We help
you by sharing the links below to the various privacy statements:
• Facebook
• Instagram
• LinkedIn
• Pinterest
• Twitter
• Google Plus
• YouTube
Switch off and delete:
Do you wish to switch off cookies or delete them? You may do so through your browser settings.
You may possibly use the help function of your browser to find out how to do this.
Via the website Your Online Choices you may find more explanations on how to switch off
cookies.
Links:
On our website you will find links to external websites. By clicking on a link you will enter a
website outside barin.nl. It is possible that these external websites make use of cookies. We
kindly redirect you to the policy statements of the website in question.

Storage period
We will not save your personal data longer than necessary for the purpose for which they have
been received.
At the time when you unsubscribe from our newsletter your personal data will be removed from
our systems within 3 months.
The data we use only for answering a message we have received from you through a contact
form will be deleted within 30 days from the submission date. The data in our CRM-system and
accounting system we keep for a minimum of 7 years, amongst others to adhere to legal
obligations.
The above term applies unless there are other legal obligations for us to store and/or keep your
data available for a longer period.

Rights
You always have the right to withdraw your consent for the processing of your personal data,
after which we will no longer process your personal data. The withdrawal of such consent does
not breach the legitimacy of us processing of your personal data on the basis of your approval
prior to this withdrawal. You also have the right to request access to and rectify your personal
data. Should you wish to know which personal data from you we are processing, you may submit
a written request for access. Should your personal data be incorrect, incomplete or irrelevant,
you may submit a written request to change or update your personal data.
Additionally you have the right to have your personal data deleted, a right of limiting the
processing or to object to the processing of your personal data. Last but not least you have the
right to transfer your personal data or to make your personal data transferrable. You may also
submit a written request for this.
We will treat your request within 4 weeks after submission. A written request may also be sent
by email to info@barin.nl.

Changes
We reserve the rights to make changes to our privacy policy. The changes will come into effect at
the time of announcement.

