
Privacyverklaring van Impressie Turkije 
 
Als bezoeker van deze website hoef je in principe nergens je persoonlijke gegevens in te 
voeren. Impressie Turkije is er om jou te informeren en te vermaken, niet om geld aan je te 
verdienen. Impressie Turkije is er dan ook niet op gericht e-mailadressen te verzamelen 
voor marketing doeleinden, die hebben we simpelweg niet.  
 
Wanneer vraagt Impressie Turkije wél om je gegevens? 
Voor sommige acties – zoals het meedoen aan de quiz om een leuke prijs te winnen of 
omdat we om een reactie vragen – moeten we wel kunnen communiceren met elkaar. We 
kunnen er niet omheen dat je dan je e-mailadres en naam doorgeeft. Je bent nooit verplicht 
om mee te doen aan dergelijke acties. Ook als je de tweemaandelijkse aankondiging – een 
ingekorte editiepagina – voor de nieuwe editie in je mailbox wilt ontvangen, moet je je e-
mailadres doorgeven. Overigens wordt jou dan niet om je naam of andere gegevens 
gevraagd. 
 
Wat gebeurt er met jouw gegevens als je die verstrekt? 
Dat ligt een beetje aan de situatie. Als je meedoet aan de quiz bijvoorbeeld, loten we een 
winnaar. Vervolgens wordt er met de winnaar contact opgenomen en als we de vervolgactie 
– de dingen die nodig zijn om de prijs naar de winnaar toe te laten komen – hebben 
afgerond, wordt de e-maillijst gewist.  
Als je een idee of tip instuurt – bijvoorbeeld je favoriete Turkse nummer – blijft je e-mailadres 
in de lijst staan tot we de tip gebruikt hebben.  
De mailinglijst voor de tweemaandelijkse aankondiging van de nieuwe editie wordt natuurlijk 
niet gewist, maar je kunt je daar wel eenvoudig voor afmelden.  
Kortom: Impressie Turkije bewaart de gegevens dus nooit langer dan nodig! Ook zullen we 
jouw gegevens nooit doorgeven aan derden.  
 
Recht op inzage, rectificatie of wissen van je gegevens 
Wil je je om wat voor reden dan ook terugtrekken, dan kun je dit te allen tijde doorgeven. Je 
e-mailadres en naam en eventuele andere gegevens worden dan gewist. Bovendien mag je 
ook altijd vragen welke gegevens van jou bij Impressie Turkije bekend zijn. Wij zijn wettelijk 
verplicht daar binnen vier weken op te reageren. Uiteraard kunnen wijzigingen – de 
rectificaties – ook altijd worden doorgegeven. 
 
Gaat het toch niet zoals je zou willen? 
Als je meent of vermoedt dat Impressie Turkije zich niet aan de wettelijke afspraken houdt 
om jouw gegevens te beschermen, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  
 
Heb je nog vragen? 
Wil je nog iets weten of vind je dat er nog iets ontbreekt in deze privacyverklaring, laat het 
dan vooral weten! 
 
Contactgegevens Impressie Turkije 
Het contact met Impressie Turkije verloopt in principe alleen via de mail. Het adres is: 
info@impressieturkije.nl 
 
Vriendelijke groet, 
 
Klaske Kassenberg 
 
Hoofdredacteur Impressie Turkije 
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