
Privacy verklaring filosofischewandelingen.nl 

Filosofischewandelingen.nl is een samenwerkingsverband tussen bioloog en wandelcoach Jettie van den 

Houdt en filosoof Diana Blanken. Samen organiseren zij filosofische wandelingen en workshops voor 

zowel particulieren als profit en non profit organisaties. Op de website kunnen mensen ook een gratis e-

book aanvragen waarmee ze zelf een filosofische wandeling kunnen lopen.   

 

Opdrachten 

Filosofischewandelingen.nl registreert zakelijke gegevens van opdrachtgevers of opdrachten via de 

email. De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de dienstverlening en de 

zakelijke afhandeling van filosofischewandelingen.nl en zullen niet aan derden ter beschikking worden 

gesteld. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht worden namen van deelnemers 

verzameld. Na afloop van de opdracht worden deze binnen een half jaar weer verwijderd. 

 

Open wandelingen/workshops 

 

Filosofischewandelingen.nl registreert persoonlijke gegevens van deelnemers aan openbare 

wandelingen en workshops via formulieren op de website www.filosofischewandelingen.nl. De gegevens 

die particulieren invullen in het reserveringsformulier of het contactformulier worden alleen gebruikt 

om in contact te kunnen komen over de desbetreffende wandeling of workshop. Na de wandeling of 

workshop worden de gegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) vernietigt. De gegevens 

worden niet opgeslagen, gebruikt voor andere doeleinden of verkocht aan derden.  

Tijdens wandelingen en workshops met open inschrijving worden in enkele gevallen foto´s gemaakt voor 

op de website van filosofischewandelingen.nl. Deelnemers wordt expliciet gevraagd hun schriftelijke 

toestemming daarvoor te geven. 

Op de website van filosofischewandelingen.nl kunnen belangstellenden een e-book downloaden met 

een voorbeeld filosofische wandeling. Ze geven om het boek te kunnen ontvangen hun naam en e-

mailadres door. Tevens geven zij toestemming om periodiek nieuws te ontvangen over 

filosofischewandelingen.nl. Hun gegevens worden nergens anders voor gebruikt. Bij elk bericht dat 

filosofischewandelingen.nl stuurt staat onderaan de mogelijkheid om uit te schrijven. De gegevens 

worden vervolgens gewist. 

Rechten van de contacten van filosofischewandelingen.nl 

Iedereen kan aangeven om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. 

 

Cookies 

De website van filosofischewandelingen.nl  www.filosofischewandelingen.nl gebruikt uitsluitend cookies 

voor het functioneren van de veiligheid. Er worden geen cookies gebruikt om persoonsgegevens te 



verzamelen. 

De privacy van klanten wordt door filosofischewandelingen.nl  gerespecteerd conform de wet AVG 


