
PRIVACY STATEMENT  
Nationale Amusementsparken pas, hierna te noemen NapPas, respecteert en beschermt de 
privacy van alle gebruikers van de NapPas. NapPas spant zich naar alle redelijkheid in om er 
zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd 
vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals 
die in onze Privacy Statement zijn omschreven. De rechtsverhouding tussen u en NapPas 
wordt beheerst door Nederlands recht en de verwerking van persoonsgegevens geschiedt 
dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het 
gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens. Ons Privacy 
Statement is bedoeld om u te informeren over het beleid van NapPas met betrekking tot het 
verzamelen en gebruik van persoonsgegevens.  
Definities  
In dit Privacy Statement worden de volgende definities gebruikt, zowel in enkelvoud als in 
meervoud. Deze definities en afkortingen hebben de volgende betekenis:  
• Aanmeldingsgegevens: gegevens die gebruikers van de NapPas verstrekken bij 
aanmelding voor het kortingsprogramma via de website, zoals NAW gegevens, e-mailadres, 
rekeningnummer, geslacht, titel, telefoonnummer(s), geboortedatum en gegevens 
betreffende interessegebieden van gebruikers.  
• Partners: de amusementsgelegenheden waarmee NapPas samenwerking overeenkomsten 
heeft gesloten en die NapPas leden korting bieden. Dit kan gedurende het hele jaar en/of 
middels een speciale aanbieding.  
• Pasgegevens: gegevens die bij de NapPas berusten en nodig zijn voor het fabriceren en 
distribueren van de passen, zoals NAW gegevens, lidmaatschapgegevens en kaartnummer.  
• Website: de door NapPas ontwikkelde website, met de domeinnaam http://www.nappas.nl, 
die dient ter ondersteuning van het concept van de Nationale Amusementsparken pas.  
• Websitegegevens: gegevens betreffende handelingen op onze website, zijnde gegevens 
over de kortingspercentages / kortingsbedragen.  
Inhoud  
1. Welke gegevens worden door NapPas verwerkt?  
2. Voor welke doeleinden verwerkt NapPas gegevens?  
3. Aan wie verstrekt NapPas gegevens?  
4. Wat zijn cookies en hoe gebruikt NapPas deze cookies?  
5. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Napas?  
6. Hoe beschermt NapPas uw gegevens?  
7. Welke rechten heeft u?  
8. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?  
9. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?  



1. Welke gegevens worden door NapPas verwerkt?  
NapPas verwerkt pasgegevens, aanmeldingsgegevens en websitegegevens. NapPas 
verwerkt tevens gegevens die worden verkregen met cookies (zie punt 6).  
2. Voor welke doeleinden verwerkt NapPas gegevens?  
Pasgegevens worden verwerkt met als doel authenticatie van gegevens, het fabriceren en 
distribueren van de passen en het (op efficiënte wijze) voldoen aan uw verzoeken zoals 
adreswijziging verzoeken.  
3. Aan wie verstrekt NapPas gegevens?  
NapPas verstrekt uw gegevens niet aan derden, niet-zijnde partners, voor commerciële 
doeleinden zonder uw voorafgaande toestemming. Wel kan zij ter uitvoering van de 
overeenkomst met u of ter exploitatie van het NapPas programma bepaalde gegevens aan 
derden verstrekken, echter uitsluitend voor zover deze verwerkingen vallen binnen de bij 
vraag 2 omschreven doeleinden.  
NapPas kan gehouden zijn uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden op grond van 
een wettelijke plicht of een rechterlijk bevel. NapPas behoudt zich het recht voor uw 
gegevens te verstrekken aan ondernemingen, verenigingen en/of stichtingen die gelieerd zijn 
aan NapPas, ook indien deze gelieerde ondernemingen vestiging hebben in een land dat 
geen passend beschermingsniveau waarborgt. Tevens behoudt NapPas zich het recht voor 
(een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel 
van) Nationale Amusementsparken pas, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een 
andere onderneming. NapPas zal, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming 
worden verstrekt, u hiervan op de hoogte stellen.  
4. Wat zijn cookies en hoe gebruikt NapPas deze cookies?  
Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een server op uw harde schijf wordt 
geplaatst. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van een website. Een cookie kan 
alleen herkend worden door de server waar u het van heeft gekregen. Een cookie laat 
NapPas zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt NapPas uw gedrag 
en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan NapPas de website en het programma 
NapPas afstemmen op de wensen van de gebruikers van de NapPas. Cookies worden ook 
gebruikt om het herhaaldelijk plaatsen van advertenties te vereenvoudigen. Tot slot worden 
cookies gebruikt om te voorkomen dat een gebruiker vaker eenzelfde "pop-up advertentie" te 
zien krijgt.  
Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie verkregen 
door middel van cookies – voor zover deze niet algemeen en anoniem is - voor NapPas 
slechts zichtbaar zijn zolang de browser van de gebruiker geopend is. Aan de hand van de 
informatie die wel na het sluiten van de browser tot de beschikking van NapPas staat, is het 
niet mogelijk een gebruiker te identificeren. U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen 
zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van onze website wel negatief 
beïnvloed worden.  
5. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van NapPas?  
De website bevat links naar websites van samenwerkende partners. NapPas dient dan ook 
te handelen in overeenstemming met dit Privacy Statement en de toepasselijke Nederlandse 
wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming 
persoonsgegevens.  
6. Hoe beschermt NapPas uw gegevens?  
NapPas draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige 
verwerking.  



7. Welke rechten heeft u?  
U heeft het recht NapPas te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. NapPas zal 
schriftelijk reageren op dit verzoek en u kunt binnen vier weken een reactie verwachten. 
Vervolgens kunt u NapPas verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te 
verwijderen of af te schermen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen 
u wenst. Ook op dit verzoek zal NapPas in ieder geval binnen vier weken reageren.  
8. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?  
Ja. Indien NapPas mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze 
wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.  
9. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?  
Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van NapPas dan kunt u dit kenbaar 

maken door een e-mail te sturen naar info@nappas.nl Dit e-mail adres is beschermd door 

spambots. 

mailto:info@nappas.nl

