
Privacyverklaring Wadloopcentrum Pieterburen. 

Middels het invullen en versturen van een webformulier en/of e-mail 

geeft U de Stichting Wadloopcentrum Pieterburen, verder te noemen 

WLCP, toestemming om de door U ingevulde gegevens uitsluitend te 

mogen verwerken in een aan Uzelf gerichte offerte, nota of 

correspondentie. Daarnaast geeft U WLCP toestemming om Uw 

persoonsgegevens op te nemen in een deelnemerslijst, die op last van de provinciale 

overheid moet worden meegenomen bij elke wadloop- of wadbelevingstocht. 

De identiteit van de ontvanger van Uw persoonsgegevens is: Stichting Wadloopcentrum 

Pieterburen gevestigd te Lauwersoog met als vestigingsadres, Haven 20, 9976 VN. 

Primair doel van het opvragen van Uw adresgegevens is, in geval van een offerte of 

reservering, U zo vlot en compleet mogelijk van dienst te kunnen zijn. Indien U wilt 

wadlopen, of andere diensten van WLCP wenst af te nemen, zijn Uw adresgegevens absoluut 

noodzakelijk voor de facturatie en correspondentie.  

Secundair doel: Het is in een uitzonderlijk geval niet ondenkbaar WLCP al dan niet vrijwillig, 

Uw persoonsgegevens moet afstaan of ter inzage dient te leggen aan overheidsdiensten 

zoals de gemeente, de provincie, de hulpverleningsdiensten, of de belastingdienst  

Ontvanger van uw persoonsgegevens is uitsluitend WLCP en niemand anders. Indien U Uw 

persoonsgegevens heeft verstrekt aan een tussenpersoon, bij wie U Uw wadbeleving hebt 

geboekt, dan is die tussenpersoon in eerste instantie verantwoordelijk voor Uw door U 

verstrekte persoonsgegevens. 

WLCP is niet van plan om Uw persoonsgegevens door te geven aan (rechts)personen buiten 

de EU of aan internationale organisaties. 

WLCP is voornemens Uw persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar te bewaren. 

Nadat U Uw persoonsgegevens middels een webformulier, op papier of in een e-mail aan 

WLCP verzonden of overhandigd heeft, heeft U het recht op inzage, correctie en 

verwijdering van deze gegevens uit ons bestand. 

Als verstrekker van Uw persoonsgegevens heeft U het recht om de gegeven toestemming 

voor een bepaalde verwerking (offerte, correspondentie, opname in de deelnemerslijst of 

reservering aanmaken) altijd in te kunnen trekken. 

Indien U dat nodig acht, kunt U altijd een klacht indienen bij de relevante privacy 

toezichthouder. 

Indien U niet Uw persoonsgegevens wenst te verstrekken, kunnen wij WLCP, U helaas niet 

van dienst zijn. 

WLCP maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering. Haar 

besluiten zijn te alle tijde menselijke besluiten. 

Middels deze privacyverklaring verwacht WLCP te hebben voldaan aan de vereisten die de 

overheid aan haar stelt middels de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). 


