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Privacybeleid 

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons uiterst belangrijk. Daarom verwerken 
wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke voorschriften (Duitse wet op 
gegevensbescherming (DSGVO), van de telecommunicatiewet (TKG) 2003). In deze informatie 
over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de verwerking 
van gegevens op onze website.  

Contact met ons 

Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of per e-mail, zullen de 
gegevens die u ons verstrekt worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van uw 
aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw 
toestemming.  

Gegevensopslag 

Wij wijzen u erop dat de exploitant van de webshop ter vereenvoudiging van het inkoopproces 
en voor de verdere contractverwerking de IP-gegevens van de abonnee in het kader van 
cookies opslaat, evenals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en creditcardnummer 
evenals andere door de factuurontvanger verstrekte gegevens. 

Bovendien worden persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, enz.) 
van de afnemer van de dienst opgeslagen met het oog op de contractverwerking. De door u 
verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de 
uitvoering van precontractuele maatregelen. Zonder deze gegevens kunnen wij het contract 
niet met u afsluiten. De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven, met 
uitzondering van de overdracht van creditcardgegevens aan de verwerkende 
bankinstellingen/aanbieders van betalingsdiensten ten behoeve van de incasso van de 
koopprijs en aan onze belastingadviseur ten behoeve van de nakoming van onze fiscale 
verplichtingen en aan dataserviceproviders die de werking van onze database, ons IT- en 
nieuwsbriefsysteem waarborgen. Wij hebben met hen een contract gesloten voor 
orderafhandeling conform art. 28 DSGVO. 

Na het afbreken van het winkelproces worden de door ons opgeslagen gegevens gewist. Bij het 
sluiten van een overeenkomst worden alle gegevens uit de contractuele relatie opgeslagen tot 
het verstrijken van de bewaartermijn (7 jaar).   

De gegevensverwerking vindt plaats op grond van de wettelijke bepalingen van § 96, lid 3, TKG 
en artikel 6, lid 1, onder a (toestemming) en/of b (noodzakelijk voor de uitvoering van het 
contract) van het DSGVO.   
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Cookies 

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies of opslag. Dit is informatie die met 
behulp van de browser op uw apparaat wordt opgeslagen. Ze doen geen schade. 

Wij gebruiken deze gegevens om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Sommige blijven 
opgeslagen op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat om uw browser te 
herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. 

Als u dit niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over de instelling van 
cookies en dit alleen in individuele gevallen toestaat. 

Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. 

Social Media  

Er zijn plug-ins voor social media zoals Facebook, Twitter, Instagram, YouTube geïntegreerd op 
onze website. Gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven. Wij hebben geen invloed 
op cookies van Facebook, Twitter etc. en hebben er ook geen toegang toe. 

Webanalyse 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. 
("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies. De aldus gegenereerde informatie 
over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt naar een server van 
Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te 
houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor 
website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit 
en internetgebruik. Google zal deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover 
de wet dit vereist of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. 
Google zal in geen enkel geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens waarover 
Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor de 
verwerking van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor 
omschreven. 
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Newsletter  

U kunt zich via onze website abonneren op onze nieuwsbrief. Hiervoor hebben wij uw e-
mailadres nodig en uw verklaring dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. 

Om u te voorzien van gerichte informatie, verzamelen en verwerken wij ook vrijwillig verstrekte 
informatie over interessegebieden, verjaardag en postcode. 

U kunt uw abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. Stuur uw annulering naar 
het volgende e-mailadres: info@snowsportsscheidegg.ch. In verband met het versturen van de 
nieuwsbrief zullen wij uw gegevens onmiddellijk wissen.  

Uw rechten 

In principe heeft u recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid, 
herroeping en bezwaar van gegevens. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw 
gegevens in strijd is met de wet op de gegevensbescherming of dat uw aanspraken op 
gegevensbescherming op enige andere wijze zijn geschonden, kunt u contact opnemen met de 
toezichthoudende autoriteit. In Zwitserland is dit de federale functionaris voor 
gegevensbescherming en informatie (Feldeggweg 1, 3003 Bern, +41 (0) 58 462 43 95)U kunt 
ons bereiken onder de volgende contactgegevens: 

U kunt ons bereiken onder de volgende contactgegevens: 

Swiss Ski & Snowboard School Kleine Scheidegg 
Sporthaus 
3823 Kleine Scheidegg 
Tel: +41 79 179 90 90 
info@snowsportsscheidegg.ch // www.snowsportsscheidegg.ch 


