
 Privacy Reglement  
 
MrsNomad gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We doen er alles aan om de 
betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te 
waarborgen. 
 
Wij beschermen je privacy op de volgende manieren: 

● Je persoonlijke informatie wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden. 
● Als je geen berichten meer wilt ontvangen van MrsNomad danwel je gegevens 

verwijderd wilt zien uit onze bestanden dan kun jij je te allen tijde uitschrijven 
danwel de data laten verwijderen door een mail te sturen naar 
info@mrsnomad.nl. Wij sturen je dan geen mailings meer danwel halen je uit 
onze bestanden waarin we je gegevens bewaren (na afwikkeling ter analyse). Je 
kunt je voor onze e-mail nieuwsbrieven altijd afmelden vanuit de nieuwsbrief zelf 
(mailchimp). 

 
Data opslag 

● De site van MrsNomad wordt gehost door een professionele hosting partij.  
● Datagegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke 

database. 
● We bewaren gegevens 5 jaar. Deze gebruiken we enkel voor interne data 

analyse. 
 
Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief vragen wij het volgende: 
Je naam en je mailadres en in wat voor soort informatie je belangstelling hebt. Je krijgt 
vervolgens een mail die je dient te bevestigen. Hierna ontvang je maandelijks onze 
nieuwsbrief. Dit wordt via Mailchimp gegenereerd en de opslag vindt daar plaats. 
Wij gebruiken je e-mailadres éénmalig om de inschrijving voor de nieuwsbrief af te 
ronden. Wij sturen je alleen aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere circulaires na je 
uitdrukkelijke toestemming. 
Als je geen berichten meer wilt ontvangen van MrsNomad, dan kun jij je te allen tijde 
uitschrijven door een mail te sturen naar info@mrsnomad.nl. Wij sturen je dan geen 
mailings meer. Je kunt je voor onze e-mail nieuwsbrieven uiteraard ook afmelden 
vanuit de nieuwsbrief zelf (mailchimp). 
 
Als je een aanvraag doet vragen wij het volgende: 
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Je naam en voornaam (laatste is niet verplicht, leuker om elkaar bij de voornaam te 
noemen), wanneer je weg wil en hoe lang je wil blijven en leeftijd van de kinderen en 
aantal kinderen → deze informatie is nodig om een offerte te kunnen maken. 
 
Als je een reservering wil bevestigen bij een van de lokaties van MrsNomad, vragen 
wij de volgende gegevens van je: 
Namen en geboortedata van de gasten, thuisadres, mailadres & mobiele nummer: deze 
gegevens zijn nodig om de reservering aan je te laten bevestigen. 
 
Als je een ontstress aanvraag doet vragen wij allerlei gegevens (wat je zoekt, wat je 
budget is, hoe lang je weg wil, welke gasten mee gaan en hoe oud ze zijn) zodat we 
kunnen inschatten of wij de opdracht aan kunnen nemen. We vragen je mobiele 
nummer en wanneer we je mogen bellen om de opdracht telefonisch door te nemen. 
 
Cookie policy 
Net als alle webshops houden we bovendien door middel van een cookie bij welke 
pagina's worden bezocht en hoe intensief onderdelen van MrsNomad worden gebruikt. 
Zo kunnen we onze site nog beter aanpassen aan je wensen. Wij gebruiken deze 
gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen. 
 
Verwijderen of wijzigen van gegevens 
Wens jij je gegevens in te kijken? Of wens je dat MrsNomad je gegevens verwijderd uit 
zijn systeem of wijzigt? Dien hiertoe dan gratis een verzoek in per post of email. Je 
kunt je zo ook op ieder ogenblik verzetten tegen de verdere verwerking van je 
persoonsgegevens voor direct marketing. 
 
Adresinformatie MrsNomad 
MrsNomad 
1e emmastraat 18 
2012 GG  Haarlem 
info@mrsnomad.nl 
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