
Privacybeleid van de Catalina-organisatie 
 

De organisatie van de Catalina, bestaande uit de Stichting Exploitatie Catalina PH-PBY en de Stichting 

Vrienden van de Catalina PH-PBY, respecteert met een gezamenlijk privacybeleid de privacy van alle 

gebruikers van de webshop, donateurs, vrijwilligers en sponsors.   

Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt 

behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk af te 

handelen, om uw donatie te verwerken, de toezending van nieuwsbrieven en de Verenigde Vleugels 

correct te laten verlopen en gegevens van donateurs of gasten van sponsors die meevliegen 

vertrouwelijk te houden en conform regelgeving te verwerken.  

Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij zullen uw 

persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend ter beschikking stellen 

aan derden die zijn betrokken bij verzending.  

U heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens met in acht 

name van regelgeving van de historische luchtvaart. 

De Catalina-organisatie gebruikt de verzamelde gegevens om haar vrienden de volgende diensten te 

leveren: 

 Als u een bestelling in de webshop plaatst, hebben wij uw naam, adres en e-mailadres nodig 

om uw bestelling uit te voeren en u van de status van uw bestelling op de hoogte te houden. 

 Als u zich opgeeft om donateur te worden of dat al bent, hebben wij uw naam, adres en e-

mail nodig, alsmede uw bankgegevens als u per automatische incasso betaalt. Wij kennen u 

na betaling een donateursnummer toe met bijbehorende donateurspas. 

 Als u recht hebt op een gratis abonnement op de Verenigde Vleugels, gebruiken wij uw 

gegevens om de organisatie van de Verenigde Vleugels in staat te stellen de verzending te 

doen. 

 Bent u donateur en vliegt u mee, dan hebben wij bij de boeking naast uw naam, adres en e-

mail, ook een telefoonnummer nodig en beschikken wij na uw betaling over uw 

bankgegevens. 

 Vrijwilligers bij de Catalina zijn ook donateurs, maar i.v.m. het verrichten van 

werkzaamheden in de hangaar en rond de vliegboot vragen wij om gegevens van een naaste 

die indien nodig benaderd kan worden. 

 Wij gebruiken uw gegevens ook om u door middel van onze nieuwsbrief te informeren over 

het wel en wee van de Catalina.  

Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u dit via een e-mail naar 

vrienden@catalina-pby.nl aan ons doorgeven.  
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Uw telefoonnummer gebruiken wij uitsluitend om u te informeren over een bestelling die u bij ons 

geplaatst heeft of wanneer er operationele redenen zijn om contact te hebben. 

Indien u een vraag heeft over ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar 

administratie@catalina-pby.nl   

Wij helpen u dan ook verder u verder als u uw gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen. 
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