Privacy statement
Geen misverstand
Om op geen enkele wijze een misverstand te willen laten ontstaan informeren wij u hiermee
hoe wij omgaan met persoonsgegevens van onze relaties in het kader van nieuwe AVG
wetgeving 25 mei 2018.
Gegevensverwerking
Onze werkzaamheden bestaan uit het registreren van persoonsgegevens, en het adviseren
en het bemiddelen van financiële producten gebaseerd op de thans tot onze diverse
agentschap behorende relatie-en polisgegevens en nieuw door u beschikbaargestelde
persoons- en financiële gegevens.
Wij verwerken deze gegevens in ons geautomatiseerde omgeving. Tegelijkertijd wordt het
programma gebruikt ter onderbouwing van het advies voor inzicht in AOW data,
inkomengegevens, pensioengegevens, hypotheek en diverse vermogengegevens, profiel en
identificatie. Deze gegevens zijn gebaseerd op hetzij door ons reeds bekende gegevens( als
gevolg van agentschap van verzekeraar en relatie- polisinformatie) hetzij de door u aangeleverde gegevens.
Verklaring van verwerking
Wij hebben een overeenkomst met de verwerker van het geautomatiseerd systeem dat op geen enkele wijze
de gegevens aan derden beschikbaar zal worden gesteld. Deze overeenkomst is op verzoek aan u toe te
zenden. In de gegevensuitwisseling met uitvoerders van financiële producten conformeren wij ons eveneens
aan de AVG wetgeving. Voor interne opslag maken wij gebruik van de cloud Onedrive Microsoft.
Noodzaak
Om advies te geven of volgens opdracht van overeeenkomst te kunnen werken is de noodzaak aanwezig om
deze gegevens te registreren. Voortdurend wegen wij af of alle geregistreerde gegevens nuttig zijn voor het
uitoefenen van onze taak als Regisseur, Planner, Pensioenadviseur, Hypotheekadviseur, Pensioenmentor, in
het algemeen als Financieel Adviseur.
Rechten
Dat laat onverlet dat uw recht te allen tijde aanwezig is om:
Uw gegevens in te zien, uw gegevens te wijzigen, uw recht om vergeten te worden, uw recht om gegevens
over te dragen, uw recht op informatie.
Correspondentie
Correspondentie vindt plaats op de geëigende wijze via post, mail of gedeelde geautomatiseerde omgeving.
Wetgevingsverplichting
In het kader van wetgeving art 3Wwft vragen wij u in voorkomende situatie om een kopie van uw
legitimatiebewijs. Deze bewaren wij digitaal. Voor een belanghebbende relatie met een belang van groter dan
25% in een onderneming vragen wij eveneens een kopie legitimatiebewijs.
Ondertekening
Door ondertekening van dit document of door eenvoudige reply van deze mail verklaart u dat u op de hoogte
bent van voornoemde registratie en dat u uw eigen persoons- en financiële gegevens geheel vrijwillig en
zonder dwang aan ons kantoor beschikbaar stelt.
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