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Girlslove2travel vindt jouw privacy belangrijk. We gaan daarom zorgvuldig om met 

jouw gegevens. In deze privacy en cookieverklaring wordt uitgelegd hoe wij omgaan 

met de gegevens die wij verzamelen wanneer je een bezoek brengt aan onze 

website.  
 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Girlslove2travel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze 

diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een 

overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Nieuwsbrief 

Wanneer bezoekers zich aanmelden voor onze nieuwsbrief, via het daarvoor 

bestemde aanmeldformulier op girlslove2travel.com, gaan zij automatisch akkoord 

met het ontvangen van onze nieuwsbrief. Het email adres wordt opgeslagen in het 

mailprogramma Mailchimp. Als je je wil afmelden voor de nieuwsbrief kan dat via de 

link onderaan in de nieuwsbrief. Je kunt je ook afmelden voor de nieuwsbrief via 

request@girlslove2travel.com. Het privacybeleid van Mailchimp kun je vinden via 

https://mailchimp.com/legal/.  

 

Reacties 

Wanneer bezoekers reacties achterlaten op Girlslove2travel, verzamelen we de 

gegevens getoond in het reactieformulier (naam en e-mail), het IP-adres van de 

bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Het IP-adres 

is alleen zichtbaar voor ons en niet voor de bezoekers van onze website.  

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een 

hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. 

Het privacy beleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: 

https://automattic.com/privacy/. De reacties worden altijd beoordeeld voordat deze op 

onze website verschijnen. Wanneer je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto 



publiekelijk zichtbaar (indien je gebruik maakt van Gravatar). Deze reactie is 

zichtbaar tot het artikel van onze website wordt gehaald. Mocht je een reactie willen 

verwijderen kun je contact met ons opnemen via request@girlslove2travel.com. 

 

Google Analytics 

Via Google Analytics houden wij de statistieken van onze website bij en kunnen wij 

zien hoe bezoekers bewegen wanneer zij onze website bezoeken. Deze informatie 

wordt enkel gebruikt voor het optimaliseren van onze website en voor een betere 

beleving van onze bezoekers. Google Analytics verzamelt enkel analytische cookies. 

Voor meer informatie zie het kopje ‘Cookies’. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Girlslove2travel verstrekt uitsluitend gegevens aan de bovenstaande partijen om de 

eerder genoemde diensten goed uit te kunnen voeren. Wij leveren onder geen 

enkele voorwaarde aan derde partijen met uitzondering wanneer wij dit wettelijk 

verplicht zijn.  

Gevoelige gegevens 

Girlslove2travel heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van  

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van 

ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 

is. Mocht  je er van overtuigd zijn dat wij zonder die toestemming persoonlijke 

gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via 

request@girlslove2travel.com, zodat wij kunnen kijken of het mogelijk is om deze 

informatie te verwijderen 

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website 

wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Uit deze cookies kunnen 

wij zien hoe onze gebruikers de website gebruiken en of zij terugkerende bezoeker of 

een nieuwe bezoeker zijn.  

 

 



Wij hebben een verwerkovereenkomst met Google Analytics afgesloten waarbij het 

IP-adres is gemaskeerd en het delen van de gegevens met derden is uitgeschakeld. 

Girlslove2travel gebruikt dus alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op 

je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de optimalisatie van de 

website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren 

werkt en dat wij Girlslove2travel kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor 

cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van 

je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Mocht je vragen hebben over welke persoonsgegevens wij van jou hebben kun je 

contact opnemen via request@girlslove2travel.com.  

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de 

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van 

jouw persoonsgegevens door Girlslove2travel en heb je het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen 

om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar 

jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 

gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je 

toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar 

request@girlslove2travel.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier 

weken, op jouw verzoek.  

Wijzigingen in privacy- en cookieverklaring  

Girlslove2travel heeft het recht deze privacy- en cookieverklaring op ieder moment 

aan te passen wanneer er wijzigingen aan de website plaatsvinden 

 



Klacht indienen  

Girlslove2travel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Als jij het idee 

hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van 

misbruik, neem dan contact op via request@girlslove2travel.com. 

 

Girlslove2travel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht 

in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Contactgegevens  

Girlslove2travel.com is een onderdeel van Guusje Media   

Ratelaarkamp 5  

2353HW Leiderdorp 

Email: request@girlslove2travel.com 

KVK: 83400273 

 

 


