
 
 

De tweede viool gaat zorgvuldig met je gegevens om. Dit zijn onze uitgangspunten: 

 Zo min mogelijk gegevens verzamelen, zo lang als nodig bewaren 

 Nooit gegevens aan derden verstrekken, tenzij het juridisch en technisch niet anders kan 

 

Grondslagen: wij verwerken persoonsgegevens zoals voor- en achternaam, email-adres en eventueel 
factuuradres. Deze heb je zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door je aan te melden voor een 
nieuwsbrief, coachingstraject of workshop. Ons mailingsprogramma is MailChimp. Je kunt je altijd 
afmelden voor deze nieuwsbrief en je gegevens worden dan vernietigd. Ook kun je je eigen gegevens 
daar altijd wijzigen. 

De tweede viool bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  

Delen van persoonsgegevens met derden 

De tweede viool verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van 

onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

 

Wat is een cookie?  

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met 
pagina’s van deze website [en/of Flashapplicaties] wordt meegestuurd en door je browser op de 
harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een 
volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan  

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de 
instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. 

 
Meer informatie over cookies?  

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden: 
Consumentenbond: Wat zijn cookies? 
Consumentenbond: Cookies verwijderen: stappenplan 
Consumentenbond: Tracking cookies blokkeren met adblocker 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

De tweede viool gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen 

inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze 

website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 

noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.  

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/adblockers-faq


 
 

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw 

voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor 

cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je 

ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf 

doen via de nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

De tweede viool neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 

zijn van misbruik, neem dan contact op met sylvie@detweedeviool.nl 

 

 

 
 

mailto:sylvie@detweedeviool.nl

