
Privacy policy Greece as You Please 

 
Deze Privacy policy heeft betrekking op ONIRO BVBA, Nieuwe Baan 29 9111 Belsele, hierbij 
genoemd Greece as you Please. 

We willen U vragen deze policy zorgvuldig te lezen. Deze policy heeft niet enkel betrekking op u, 
als boeker, maar ook op de andere personen, waarvoor u geboekt heeft. Daarom is het belangrijk 
dat zij ook kennis hebben van deze policy en akkoord gaan met het feit dat persoonlijke data zal 
gebruikt worden teneinde een reservatie mogelijk te maken. 
Door het maken van een reservatie/boeking/aankoop zullen we uw persoonlijke data overmaken, 
bewaren of verwerken zoals hieronder verder uitgelegd. 
Niettemin zullen alle redelijke stappen zetten dewelke noodzakelijk zijn opdat uw gegevens in 
overeenstemming met onderhavige Privacy Policy veilig verwerkt worden. Indien u niet zou 
wensen dat wij  uw  persoonlijke data  verwerken, zullen we waarschijnlijk niet in staat zijn om 
onze diensten aan te bieden. Deze Privacy Policy is echter niet van toepassing op websites van 
derden die door middel van eventuele links met onze Websites zijn verbonden. Wij kunnen niet 
garanderen dat deze derden op een betrouwbare manier met uw persoonsgegevens omgaan. 
Daarom is het beter de Privacy Policy van deze websites aandachtig te lezen alvorens van deze 
websites gebruik te maken. 

WELKE PERSOONLIJKE GEVENS WORDEN VERZAMELD EN HOE BEWAREN WE DEZE? 
We verzamelen persoonlijke data over uzelf als boeker alsook over de personen waarvoor u 
geboekt heeft.  
 
Persoonlijke data die u aan ons toevertrouwd:  

 Wanneer u boeking wil plaatsen of wanneer u een offerte vraagt, hebben wij uw naam, 
adres, emailadres, geslacht, telefoonnummer, geboortedatum, en persoonlijke 
reisvoorkeuren nodig alsook deze van de personen waarvoor u boekt. Op deze manier 
kunnen wij u onze diensten aanleveren. 

 Wanneer u een boeking maakt, zal u ons, naast de in het vorige punt aangehaalde 
gegevens, mogelijkerwijze eveneens informatie verstrekken dewelke potentieel gevoelig 
is zoals gewenste maaltijden, eventueel medische gegevens om te reizen (bv. 
rolstoelgebruiker) of andere informatie (zoals bijvoorbeeld huwelijksreizen met personen 
van hetzelfde geslacht) en bijzondere wensen. Deze informatie is nodig opdat uw 
reiswensen kunnen uitgevoerd worden en om na te gaan of we deze kunnen vervullen. 
Indien u niet wenst dat wij deze informatie van u bekomen, of wanneer u ons vraagt om 
(bepaalde) informatie te verwijderen, zou het kunnen dat wij niet in staat zijn om de 
diensten, dewelke u heeft verzocht, geheel of gedeeltelijk te verstrekken. U kan ons dan 
ook niet voor enige vergoeding aanspreken indien wij om deze reden de diensten die u 
heeft geboekt niet zouden kunnen leveren. 

 Indien u ons contacteert, zullen we uw naam, email of andere correspondentie met u 
bijhouden. 

Indien er een wijziging plaatsvindt in verband met uw persoonlijke gegevens, gelieve deze tijdig 
door te geven. 

 
Persoonlijke gegevens die we verzamelen: 
Afhankelijk van hoe u onze diensten gebruikt heeft in het verleden alsook van uw activiteit op 
onze website, sociale mediakanalen of bezoek aan onze reiskantoor, kunnen we volgende 
gegevens verzamelen: 



 Details over de diensten dewelke wij u hebben verstrekt, met inbegrip van uw eerdere 
reizen, zoals vakanties en andere aankopen en zaken die ermee verband houden. 

 We houden details bij van uw bezoeken aan onze site. We gebruiken technologie van 
derde partijen, zoals ‘Google Analytics’  om deze diensten te beheren.  

 

 We kunnen informatie verzamelen over uw computer, tablet of mobiele telefoon, met 
inbegrip van, indien van toepassing, uw IP adres, operating system en browser type en 
dit voor zgn. systeem administratieve doeleinden, marketing doeleinden en om 
geaggregeerde informatie naar onze adverteerders door te sturen. Het betreft statistieke 
data over het gedrag van onze bezoekers. Deze bezoekers kunnen niet worden 
geïdentificeerd en zijn dus anoniem.   

  

WAAR WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD EN MET WIE WORDEN UW GEGEVENS 
GEDEELD? 
Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in eigen systemen en op systemen van derden 
waarop we desgevallend beroep doen teneinde onze diensten aan u te kunnen leveren.Wanneer 
u persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, zullen noodzakelijkerwijs bepaalde van deze 
gegevens aan derden moeten worden overhandigd zoals aan luchtvaartmaatschappijen, 
hoteliers, autoverhuurbedrijven, organisatoren van activiteiten en verzekeringsmaatschappijen 
opdat zij de diensten dewelke u wenst kunnen verstrekken.  
Met het oog op het opsporen en verhinderen van frauduleuze boekingen of betalingen kunnen we 
desgevallend ook uw data overmaken aan derde partijen zoals politie en gerechtelijke instanties. 

  

HOE GEBRUIKEN WE UW INFORMATIE WANNEER WE DIENSTEN AAN U 
VERSTREKKEN? 
 We verwerken uw informatie omdat het noodzakelijk is teneinde de overeenkomst die we met u 
hebben uit te kunnen voeren, of omdat we een gelegitimeerde reden hiervoor hebben, of om aan 
wettelijke verplichtingen te voldoen. 

De volgende verwerkingen worden uitgevoerd  opdat onze diensten aan u kunnen verstrekt 
worden: 

 Het beheren van uw boeking, interne communicatie hieromtrent en externe communicatie 
met leveranciers opdat u van de geboekte diensten zou kunnen genieten; 

 Correspondentie met uzelf aangaande  uw boeking of aankoop, met inbegrip van het 
versturen van de reisbevestiging en reisdocumenten. 

We kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken en gebruiken voor activiteiten dewelke 
gelegitimeerd zijn voor onze activiteiten: 

 Om uw ervaring als klant te optimaliseren: 

 Voor het opvolgen van betalingen en desgevallend het invorderen ervan; 

 Om fraude of criminele activiteit op te sporen of te verhinderen; 

 Om onze activiteiten te promoten en onze diensten te verbeteren:   



 Om u te contacteren met ‘targeted adverstising’ online via sociale media en  platformen 
van andere bedrijven tenzij u zich hier tegen verzet nadat u eerder hiermee akkoord was. 
U kan advertenties ontvangen op basis van informatie dewelke we over u hebben en dat 
we aan het platform hebben verstrekt of omdat, op ons verzoek, het platform u heeft 
aangeduid als hebbende gelijke preferenties als de individuen wiens details werden 
ontvangen. Om hieromtrent meer informatie te bekomen, gelieve de betreffende pagina 
te bekijken; 

 Om u te contacteren indien u een inlichting op onze website vraagt maar geen reservatie 
maakt; 

 Het uitnodigen om deel te nemen aan tevredenheidsonderzoeken; 

 om op basis van geaggregeerde informatie beslissingen te nemen over de gebruiken en 
wensen van onze klanten. 

  

HOE EN WANNEER GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS VOOR MARKETING: 
Om meer te weten te komen over onze marketing communicatie, met inbegrip van hoe en 
waarom we u contacteren en hoe u zich kan uitschrijven op onze marketingcommunicatie gelieve 
verder te lezen.  
Indien u om een inlichting  heeft verzocht, of indien u een aankoop heeft gedaan kunnen uw 
persoonlijke gegevens door ons, voor zover de Wet het toelaat, gebruikt worden om u te 
contacteren per post, elektronische post (email of sms) en/of per telefoon met informatie en 
aanbiedingen betreffende producten en diensten dewelke u kan aankopen. We zullen dit enkel 
doen indien u dit uitdrukkelijk gevraagd heeft. 
Indien u geen inlichting heeft verzocht of indien u geen aankoop heeft gedaan, zullen we u enkel 
informatie zenden en aanbiedingen doen per mail of sms indien u hier uitdrukkelijk om verzocht 
heeft, ofwel rechtstreeks bij ons ofwel bij een derde partij. 
We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden bezorgen dewelke geen business partner 
zijn voor het verzorgen van onze diensten tenzij u er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.   

WAT DIENT U TE DOEN INDIEN U GEEN MARKETING COMMUNICATIE WIL ONTVANGEN? 
Dit kan schriftelijk naar  

Greece as you please 

Nieuwe Baan 29 
B-9111 Belsele 
Of een email naar : info@greece-as-you-please.com 

 

UW RECHTEN M.B.T. DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DEWELKE WE OVER U HEBBBEN   
U heeft uiteraard rechten m.b.t. de persoonlijke gegevens dewelke we over u houden.  

 
Uw recht tot toegang tot uw persoonlijke informatie 
U heeft het recht om een ‘Data Subject Request’ te doen. Dit is een verzoek om de gegevens 
dewelke we over u hebben te raadplegen. U kan dit gratis doen. 
Het zou kunnen dat wij u dan wel om een bewijs van identiteit vragen evenals informatie over uw 
handelingen met ons, zodat wij u persoonlijke informatie kunnen terugvinden. Dat kan 
bijvoorbeeld informatie zijn over uw eerdere boekingen (reservatienummer) of aankopen. 
U kan ons ook vragen om de informatie die we over u houden te verbeteren. 
 
U kan ons desgevallend ook vragen om de verwerking van de gegevens die we over u 
houden te beperken of te stoppen:  



 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke 
gegevens indien we niet meer gerechtigd zouden zijn deze te gebruiken, om uw 
informatie te verwijderen indien we het te lang zouden bewaren of het verwerken te 
beperken tot bepaalde omstandigheden; 

 We kunnen mogelijk niet altijd uw verzoek behartigen indien we uw gegevens nog nodig 
zouden hebben voor juridische, boekhoudkundige of audit regels; 

 Indien u bezwaar maakt dat wij u persoonlijke data verwerken m.b.t. geboekte reizen, of 
een andere overeenkomst dewelke u met ons heeft gesloten, kunnen wij of onze 
leveranciers bepaalde diensten mogelijk niet aanbieden; 

 Wanneer we uw gegevens hebben gewist zal dit de rechtsgeldigheid van eerdere 
verwerkingen niet beïnvloeden. 

  

Overdracht van uw gegevens op een gestructureerde manier:  
Wanneer we uw gegevens bijhouden op basis van uw toestemming, of deze dienen te verwerken 
in het kader van uw contract zoals uiteengezet in het hoofdstuk ‘hoe we uw informatie gebruiken 
wanneer we diensten aan u verlenen’, kan u ons vragen om een kopie van deze informatie te 
bekomen op een gestructureerde manier. 
U kan ons ook vragen om uw gegevens aan een andere dienstverlener te bezorgen hetgeen we 
zullen doen indien dit technisch mogelijk is.  We kunnen geen kopie bezorgen van informatie 
indien dit andere individuen betreft of indien we het recht hebben om u deze informatie niet te 
verstrekken. 
 

 
Hoe een klacht indienen? 
Indien u ons wenst te contacteren in verband met de Privacy Policy u kan een schrijven richten 
aan:   

Greece as you please 

Nieuwe Baan 29 
B-9111 Belsele 
Of een email naar : info@greece-as-you-please.com 

 

 

U kan ook een klacht indien bij de autoriteiten, zijnde de COMMISSIE VOOR DE 
BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER, Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel 
met als emailadres: commission@privacycommission.be 

HOELANG BEWAREN WE UW GEGEVENS   
Indien u bij ons een boeking heeft gedaan, of een andere aankoop, zal uw persoonlijke informatie 
bewaard worden opdat we u de best mogelijk dienstverlening  kunnen bieden. 
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij 
oorspronkelijk werden verzameld. Daarna worden deze persoonsgegevens verwijderd of 
gearchiveerd tenzij en in de mate waarin het noodzakelijk is voor ons om deze verder te 
verwerken voor de naleving van wettelijke verplichtingen die op ons van toepassing zijn of voor 
een ander gerechtvaardigd en wettig doel, zoals omwille van juridische redenen of voor audits. 

HOE WORDEN UW DATA BEVEILIGD 
We wensen uw gegevens maximaal te beschermen. De overdracht van informatie via het internet 
is helaas niet geheel veilig. Hoewel we er alles aan doen om uw persoonlijke data te beveiligen, 
is het overdragen van gegevens steeds op uw eigen risico. Eens we de gegevens hebben 

mailto:commission@privacycommission.be


bekomen zullen we alle redelijke maatregelen nemen om uw data te beveiligen en te verhinderen 
dat er ongeoorloofde toegang tot zou zijn. Alle informatie dewelke u meedeelt wordt bewaard op 
beveiligde servers.  

Houd uw boekingsreferentie vertrouwelijk! 
U krijgt van ons een uniek reservatienummer wanneer u bij ons een reis boekt en dit zal 
verschijnen op de email confirmatie en de documentatie dewelke we u toesturen. U dient deze 
referentie steeds vertrouwelijk te houden. Indien u deze referentie deelt met anderen, kan deze 
persoon mogelijk via deze referentie uw boeking gegevens consulteren. 
 
WIJZIGNGEN AAN DE PRIVACY POLICY  
Greece as you please behoudt zich het recht voor om onderhavige Privacy Policy van tijd tot tijd 
te actualiseren. Het verdient dan ook aanbeveling om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen 
zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.  
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