
Door uw gegevens te registreren bij Dierenpark De Oliemeulen gaat u akkoord met de volgende 
voorwaarden omtrent uw privacy. 
 
Algemeen 
Dierenpark De Oliemeulen respecteert de privacy van alle bezoekers van haar dierenpark en draagt 
er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij 
gebruiken uw gegevens om het bron- en contactonderzoek van de GGD te bevorderen. Dierenpark 
De Oliemeulen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of overhandigen. 
 
Gebruik van uw gegevens 
Dierenpark De Oliemeulen verzamelt de gegevens van bezoekers ten behoeve van het bron- en 
contactonderzoek door de GGD. Met uw toestemming kunnen wij uw e-mailadres, telefoonnummer 
en naam tijdelijk opslaan in ons systeem. Op deze manier kunnen wij het bron- en contactonderzoek 
van de GGD bevorderen.  
 
In het formulier wordt ook aan bezoekers gevraagd of zij zich willen inschrijven voor de nieuwsbrief. 
Van bezoekers die hiervoor toestemming geven, worden de naam en het e-mailadres toegevoegd 
aan het mailbestand voor de nieuwsbrief en zullen zij af en toe een nieuwsbrief van Dierenpark De 
Oliemeulen ontvangen. Het is voor bezoekers op elk moment mogelijk om zich weer uit te schrijven 
van de nieuwsbrief. Dit kan door een mail te sturen naar info@oliemeulen.nl of door te klikken op de 
link onderaan de nieuwsbrief. 
Gegevens van bezoekers die hier geen toestemming voor geven, worden uiteraard niet toegevoegd 
aan het mailbestand voor de nieuwsbrief van Dierenpark De Oliemeulen. 
 
Bewaring gegevens 
De gegevens die door de registratie bij Dierenpark De Oliemeulen terecht komen, zullen maximaal 
twee weken bewaard worden. Binnen deze twee weken is het mogelijk dat bezoekers een mail 
ontvangen waarin de mening van de bezoeker wordt gevraagd met betrekking tot de 
coronamaatregelen. De gegevens of onderzoeksresultaten die hieruit naar voren komen, worden niet 
aan derden verkocht en/of overhandigd. Wanneer bezoekers in deze mail aangeven dat zij niet willen 
meewerken, worden de gegevens, na de verplichte bewaring van twee weken, verwijderd.  

Recht op inzage, rectificatie, wissen van de persoonsgegevens of het indienen van een klacht bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Dierenpark De Oliemeulen wil haar klanten graag wijzen op de rechten wat betreft inzage van 
gegevens, rectificatie of het wissen van hun persoonsgegevens. Dit kan aangegeven worden door 
middel van een email naar: info@oliemeulen.nl.  Verder heeft u als klant altijd het recht om een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Overige 
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw 
persoonlijke gegevens zijn veilig bij Dierenpark De Oliemeulen. Wij waarderen het vertrouwen dat u 
in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te 
allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving. 
 


