
Privacyverklaring van het Ricciotti ensemble  

 

Het Ricciotti ensemble vindt privacy erg belangrijk. Wij verwerken en gebruiken jouw 

gegevens op een veilige manier, geheel volgens de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Op deze pagina lees je welke gegevens wij van je verzamelen als je 

onze website bezoekt, wat we hiermee doen en ook waarom wij deze gegevens van je 

verzamelen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te 

accepteren.  

 

Doeleinden van de gegevensverwerking  

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden 

die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming 

hiervoor hebben verkregen.  

 

Derden  

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie binnen 

onze organisatie met medewerkers gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de 

vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.  

 

E-mail contact  

Als je ons een email stuurt worden je gegevens bewaard zolang als nodig voor de volledige 

beantwoording en afhandeling van de betreffende vraag of het betreffende verzoek. Deze 

gegevens worden door het Ricciotti ensemble opgeslagen op onze eigen beveiligde servers 

of die van een derde partij. Het Ricciotti ensemble combineert deze gegevens niet met 

mogelijke andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.  

Daarnaast gebruiken wij jouw naam en e-mailadres voor direct marketing wanneer je je 

hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of donateur bent. Wij zullen deze gegevens 

bewaren tot jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd 

te willen worden. 

 

Cookies  

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein 

bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de 

harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan 

bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies worden bij 

vrijwel alle bestaande websites gebruikt. Wij maken gebruik van twee soorten cookies: 

functionele of noodzakelijke cookies en analytische cookies. Deze cookies zullen jouw 

apparaten niet beschadigen.  

 

Functionele of noodzakelijk cookies  

Deze cookies zorgen ervoor dat onze website op een juiste manier functioneert. Je kunt 

hierbij denken aan dat de door ons uitgekozen lettertypes op een goede manier worden 

weergegeven en dat jouw browserinstellingen worden opgeslagen zodat je onze website 

optimaal op je beeldscherm kunt bekijken. Ook kunnen we herkennen welk apparaat 

(tablet, mobiel, desktop) jij als bezoeker van onze website gebruikt zodat wij voor een juiste 



weergave kunnen zorgen.  

 

Analytische cookies  

Met analytische cookies verzamelen wij gegevens over het gebruik van onze website door 

gebruikers. Door dit te meten kunnen wij onze website blijven verbeteren en optimaliseren 

in jouw voordeel. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk 

geanonimiseerd en versleuteld verwerkt en worden na 26 maanden verwijderd. Het IPadres 

wordt nadrukkelijk niet meegegeven.  

 

Cookies van derden  

Het Ricciotti ensemble heeft geen invloed op het verzamelen van informatie door partijen 

waarvan wij diensten afnemen. Wij doen wel ons uiterste best om de hoeveelheid 

informatie die gedeeld wordt met die partijen tot een minimum te beperken. Wij hebben 

geen invloed op de informatie die deze partijen verzamelen.  

 

Social media deelmogelijkheid  

Onze site toont buttons en widgets van sociale netwerken, waaronder Twitter, Youtube, 

Facebook en Instagram. Zo kun je eenvoudig informatie over ons delen op social media. De 

knoppen zijn stukjes code van de betreffende social media zelf en maken gebruik van een 

cookie. De cookie onthoudt dat je ingelogd bent, zodat je niet elke keer op je social media-

account hoeft in te loggen als je iets wilt delen. De cookies worden alleen geplaatst als je 

tijdens een bezoek op onze site bent ingelogd op bijvoorbeeld Facebook en hiervoor 

toestemming geeft. 

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens  

Je hebt het recht om te vragen om inzage van jouw gegevens. Als je op basis van inzage je 

gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, 

kun je hiertoe een verzoek indienen via info@ricciotti.nl  

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan  

Als je niet wil dat websites cookies op je computer kunnen opslaan, dan kun je dat 

aanpassen in de instellingen van je browser. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er een 

cookie wordt geplaatst. Je kunt je browser ook zodanig instellen dat je browser alle cookies 

weigert. Door dit te doen kan het zijn dat enkele functies van de website verloren gaan of 

dat je bepaalde pagina’s zelfs helemaal niet meer kunt zien. Meer informatie over het in- en 

uitschakelen en verwijderen van cookies vind je hier: 

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen  

 

Wijzigingen privacyverklaring  

Het Ricciotti ensemble behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 

verklaring. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via: 

info@ricciotti.nl 

 

mailto:info@ricciotti.nl
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

