Privacyverklaring
Engelaar & Cornelis Financieel Advies
E-mailadres: Info@ecfinancieeladvies.nl
Telefoonnummer: 06-10074329 of 06-11040276
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens door Engelaar & Cornelis
Financieel Advies worden verwerkt en voor welke doeleinden dit noodzakelijk is. Mocht u na het
lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via
bovenstaande contactgegevens.

Privacybeleid E&C Financieel Advies
E&C Financieel Advies is een financieel advieskantoor waar wordt geadviseerd over en bemiddeld in
schade- en levensverzekeringen, hypotheken en kredieten aan voornamelijk particuliere- en MKBklanten. Daarnaast informeren we over testamenten en levenstestamenten en geven we algemeen
financieel advies.
Via deze website informeren wij u over onze dienstverlening en heeft u de mogelijkheid om contact
met ons op te nemen. Daarbij worden persoonsgegevens verwerkt. Ook wanneer u gebruik maakt
van onze diensten worden er privacygevoelige gegevens verwerkt. Wij vinden het zeer belangrijk dat
er zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook
zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de privacywetgeving die van toepassing
is. Dit houdt onder andere in dat wij ons houden aan de beginselen uit de Algemene verordening
gegevensbescherming:
•

Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie. Wij verwerken alleen
persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten. Via
deze privacyverklaring laten wij u weten welke persoonsgegevens wij verzamelen en met
welk specifiek doel wij dit doen.

•

Doelbinding. De gegevens die wij van u verwerken hebben wij nodig voor een specifiek
doeleinde. Uw gegevens worden nooit met een ander doel door ons verwerkt.

•

Minimale gegevensverwerking. Wij verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens van u.
Alleen de gegevens die wij noodzakelijk achten voor het verlenen van onze diensten
worden door ons verwerkt.

•

Juistheid. Wij zorgen ervoor dat de gegevens die wij verwerken correct en actueel zijn.
Gegevens die dat niet meer zijn worden door ons gewist of gecorrigeerd.

•

Opslagbeperking. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het
doel waarvoor wij ze hebben verzameld. Wanneer de gegevens niet meer noodzakelijk
zijn worden ze verwijderd.

•

Integriteit en vertrouwelijkheid. De persoonsgegevens worden beschermd tegen
ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging
of beschadiging.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van het soort dienst dat u afneemt van E&C Financieel Advies, kunnen wij gegevens van u
verwerken. Wanneer u gebruik maakt van de contactpagina op onze website laat u ook gegevens
achter. De persoonsgegevens die door ons verwerkt kunnen worden zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

NAW-gegevens
E-mailadres
Telefoonnummer
Geslacht
Geboortedatum
BSN-nummer
IBAN
Financiële gegevens

Doeleinden
De bovenstaande persoonsgegevens worden door ons uitsluitend verwerkt voor de volgende
doeleinden:
•
•
•
•

Verlenen van onze dienst(en)
Versturen van facturen
Beheren van hypotheken, verzekeringen en aanverwante financiële producten
Contact leggen met (potentiële) klanten

Verstrekking aan derden
Wij werken samen met Financieel Zeker, Netvice BV en Erfrechtplan BV. Afhankelijk van de dienst die
u afneemt bij ons, kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te delen met een van deze
partners. Dit doen wij echter alleen na uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.
Wanneer wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken, zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet
voor andere doeleinden worden gebruikt en dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet
meer noodzakelijk zijn. Dit doen wij door een overeenkomst te sluiten met de betreffende partner.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw
persoonsgegevens te beperken.
De persoonsgegevens die wij verwerken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het
doel waarvoor wij ze verkregen hebben. Het bewaren van de gegevens is noodzakelijk wanneer deze
nodig zijn voor het leveren van onze diensten. Wanneer de wet echter een verplichte bewaartermijn
noemt, zullen uw gegevens worden bewaard zolang de wet dit vordert.

Inzage recht en wijzigen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in te zien en/of te
wijzigen. U kunt hiervoor telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. De contactgegevens
staan bovenaan deze privacyverklaring.

Klachtenrecht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u klachten
heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Natuurlijk kunt u uw klacht eerst bij
ons neerleggen, maar mochten we er samen niet uitkomen dan kunt u alsnog uw klacht indienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens, via hun website.

