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Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16-05-2018.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u
weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we
deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.
Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Second Opinion Marketing.
U dient zich ervan bewust te zijn dat Second Opinion Marketing niet
verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door
gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Second Opinion Marketing respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site
en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens verzamelen we en wat doen we er mee?
Om gebruik te maken van onze Website en Diensten hebben wij de volgende
gegevens van jou nodig:
Je naam Je adresgegevens Je woonplaats Je telefoonnummer Je e-mailadres Je IPadres Een foto waar je herkenbaar op staat persoonlijke inzichten, visies en
voorkeuren die van belang zijn om een commerciële of creatieve boodschap te
kunnen formuleren.
We verzamelen ook wat informatie van jou die niet persoonlijk is als je onze
Website gebruikt, zoals:
De naam van de browser die je gebruikt Het besturingssysteem dat je gebruikt
Website traffic source
Social media
Als je social media functies gebruikt op onze site, is het mogelijk dat de
leverancier van social media ons (volgens zijn beleid) informatie stuurt. Het kan
bijvoorbeeld gaan om je naam, profielafbeelding, geslacht, vriendenlijsten en
andere informatie die je ter beschikking hebt gesteld. Wil je dit niet? Verander
dan de privacy-instellingen op je social media-account.

Als je aangeeft een artikel leuk te vinden, verschijnt dat artikel op je social mediaaccount als je bent ingelogd. Als je op een webpagina terechtkomt die social
media invoegtoepassingen gebruikt, stuurt je browser bepaalde informatie naar
de aanbieder van jouw social media-account. Wij hebben geen zeggenschap over
deze gegevensuitwisseling.
Marktonderzoek
Het kan voorkomen dat we je vragen om deel te nemen aan een
marktonderzoek. Wij zullen jouw gegevens dan gebruiken voor het
marktonderzoek. Wij gebruiken deze statistische gegevens anoniem voor Second
Opinion Marketing. Je kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Je
antwoorden geven wij niet aan derde partijen en worden nooit openbaar
gemaakt. Daarnaast worden de antwoorden niet aan je e-mailadres gekoppeld.
Prijsvragen
Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij de volgende gegevens van
jou: e-mailadres, naam, telefoonnummer, bedrijfsnaam, website, LinkedIn
profiel. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken.
Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties.
Nieuwsbrief
Second Opinion Marketing biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van
aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw
toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere
communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.
Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor
een doel dat hier nauw mee samenhangt. Zo worden jouw gegevens dus nooit
op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

Beveiliging
We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen
verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke
gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw
gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende
maatregelen:
Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een
vergelijkbare technologie De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen
die de gegevens nodig hebben

Bewaartermijn
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig
hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.

Met wie delen we je (persoonlijke) gegevens?
Verwerkers
Het komt voor dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen. Wij komen
met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met
jouw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om
hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in
overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen
doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan
boekhouders. Zij zullen facturen maken. Deze partijen zijn "verwerkers" in de zin
van de Relevante Wetgeving.
Derden
Soms delen we jouw gegevens met andere partijen, die geen verwerker zijn. Met
deze partijen spreken wij af dat ze jouw gegevens zorgvuldig behandelen. Zij
zullen de gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor
wij de gegevens van jou hebben gekregen. Wij kunnen jouw gegevens
bijvoorbeeld doorgeven aan: Second Opinion Marketing en andere
partnerbedrijven.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst
uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde
servers van Second Opinion Marketing of die van een derde partij. Wij zullen deze
gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij
beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we
die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die
voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen

te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden
opgeslagen op eigen beveiligde servers van Second Opinion Marketing of die van
een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere
persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in
onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer
worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site
gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de
website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Second
Opinion Marketing of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om
bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit
op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.
Daarnaast gebruiken wij ‘third party cookies’ om een beter inzicht te krijgen in de
behoeftes van onze bezoekers zodat we deze bezoekers kunnen bereiken met
relevante informatie.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de
doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw
toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de
informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de
vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op
deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen
leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om
regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of
verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen
of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen,
kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u
kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te
geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige
functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als
cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wijziging van de privacy policy
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke
mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met
de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e- mailadres bij ons
geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet
geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en deze verklaring
regelmatig te raadplegen.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen
heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Second Opinion Marketing
Troelstralaan 56
+3161625150
info@secondopinionmarketing.nl

