






Privacyverklaring
gebruikers Website www.financieel-thuis.nl
Beste
relatie,
Financieel Thuis Financieel Thuis, gevestigd aan Parkstraat 15A 5671GD Nuenen, is
verantwoordelijk
voor de
van
persoonsgegevens
zoals
in deze
In
dit document geven
wijverwerking
u informatie
hoe
ons kantoor omgaat
metweergegeven
uw persoonlijke
privacyverklaring.
gegevens,
die wij in het kader van onze werkzaamheden gaan ontvangen.
Contactgegevens:
Onze contactgegevens
www.financieel-thuis.nl,
Parkstraat
15A,
5671GD
Nuenen telefoon:
0646445192
U
kunt ons telefonisch bereiken
onder
nummer
06-46445192.
U kunt
ons ook mailen op het

email-adres nicole@financieel-thuis.nl en/of via reguliere post: Parkstraat 15a, 5671GD
Nicole Sprenger is de Functionaris Gegevensbescherming van Financieel Thuis.
Nuenen. Uiteraard hebben wij ook een website waar u verdere informatie over ons kantoor kunt
Zij is te bereiken via Nicole@financieel-thuis.nl
vinden. Deze website vindt u via www.financieel-thuis.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Financieel
Thuis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten
Onze dienstverlening
en/of
omdat
deze
gegevens
aanwij
ons
verstrekt.
Hieronder vind
een overzicht van de
Ten behoevejevan
onze
relatieszelf
geven
advies
met betrekkingen
totjeverzekeringen,
persoonsgegevens die wij verwerken:
hypotheken en kredieten. Naast advies over welke financiële producten passen bij de wensen
- Voor- en achternaam
behoeften van onze klanten, ondersteunen wij onze klanten bij de totstandkoming en het
-en
Adresgegevens
van deze producten.
-onderhoud
Telefoonnummer

- E-mailadres
wij voor
u gaan
doen
-Wat
Gegevens
over
jouw activiteiten
op onze website
Ook u heeft ons verzocht u te helpen bij het analyseren van uw financiële situatie en u te
adviseren welke
verzekeringen
hypothecair krediet
bijwij
uw verwerken
situatie passen.
Bijzondere
en/of
gevoelige en/of
persoonsgegevens
die
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
Uw persoonsgegevens
voogd.
We
kunnen
echter
niet controleren
of een bezoeker
dan 16krediet
is. Wij bij
raden
ouders
Om u goed te kunnen
adviseren
welke verzekeringen
en/ofouder
hypothecair
uw situatie
dan
ook
aan
betrokken
te
zijn
bij
de
online
activiteiten
van
hun
kinderen,
om
zo
te
voorkomen
passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van
vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeftes voor
een minderjarige, neem dan contact met ons op via nicole@financieel-thuis.nl, dan verwijderen
zover
relevant
voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico's zelf te dragen
wij
deze
informatie.
dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij gaan zorgvuldig
met
uwpersoonsgegevens
gegevens om
Financieel
Thuis verwerkt
jouw
voor de volgende doelen:
Met
de
gegevens
die
wij
van
u
ontvangen,
gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
maatregelen
genomen
omnodig
te voorkomen
dat
onbevoegde derden kennis
-organisatorische
Je te kunnen bellen
of e-mailen
indien dit
is om onze
dienstverlening
uit
te
kunnen
voeren
kunnen nemen van deze gegevens.
- Financieel Thuis analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
en
hetgebruiken
aanbod van wij
producten
af te stemmen
op jouw voorkeuren.
Hoe
de vanenudiensten
ontvangen
gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te
maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u
Financieel Thuis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten
uw
het verzekeren
van bepaalde risico'sofof-systemen,
het verkrijgen
van dat
eendaar
financiering.
die pensioen,
worden genomen
door computerprogramma’s
zonder
een mens

Geautomatiseerde besluitvorming

(bijvoorbeeld een medewerker van Financieel Thuis) tussen zit.
Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van
dit
advies
tepersoonsgegevens
voeren, kan het voorkomen
dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars,
Hoe
languit
we
bewaren
geldverstrekkers,
expertisebureaus,
arbeidsdeskundigen
anderen
die relevant
zijn bij de
Financieel Thuis bewaart
je persoonsgegevens
niet langerendan
strikt nodig
is om de
doelen te realiseren
waarvoor
je gegevens
worden
verzameld. Wij hanteren de wettelijke
uitvoering
van de voor
u te realiseren
financiële
zekerheid.
bewaartermijnen.
Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de gegevens die deze instellingen
wensen te ontvangen om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een
offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet.








Delenrelatie,
van persoonsgegevens met derden
Beste
Financieel Thuis 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.
In dit document geven wij u informatie hoe ons kantoor omgaat met uw persoonlijke
gegevens,
dievergelijkbare
wij in het kader technieken,
van onze werkzaamheden
gaan ontvangen.
Cookies, of
die wij gebruiken
Financieel Thuis 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
Onze
contactgegevens
bezoek
aantelefonisch
deze website
wordt onder
opgeslagen
op 06-46445192.
jouw computer,U tablet
of smartphone.
Dehet
U
kunt ons
bereiken
nummer
kunt ons
ook mailen op
cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk
de technische
van15a,
de website
email-adres
nicole@financieel-thuis.nl
en/ofvoor
via reguliere
post: werking
Parkstraat
5671GDen
jouw gebruiksgemak.
Ze zorgen
ervoor
dat de website
naar behoren
werktover
en onthouden
Nuenen.
Uiteraard hebben
wij ook
een website
waar u verdere
informatie
ons kantoor kunt
bijvoorbeeld
voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
vinden.
Dezejouw
website
vindt u via www.financieel-thuis.nl.
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 dienstverlening
browser verwijderen.
Onze
Ten behoeve van onze relaties geven wij advies met betrekkingen tot verzekeringen,
Gegevens
inzien,
aanpassen
of verwijderen
hypotheken en
kredieten.
Naast advies
over welke financiële producten passen bij de wensen
Je
hebt
het
recht
om
je
persoonsgegevens
in tewijzien,
teklanten
corrigeren
of totstandkoming
te verwijderen. en het
en behoeften van onze klanten, ondersteunen
onze
bij de
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
onderhoud van deze producten.
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door
Financieel Thuis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij
Wateen
wij verzoek
voor u gaan
doen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
ons
kan indienen
Ook
u
heeft
ons
verzocht
helpen
bij het
van uw
financiëletesituatie
computerbestand naar jouuofteeen
ander,
dooranalyseren
jou genoemde
organisatie,
sturen.en u te
adviseren welke verzekeringen en/of hypothecair krediet bij uw situatie passen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
Uw persoonsgegevens
van
jouw
persoonsgegevens
sturen
naar
nicole@financieel-thuis.nl.
Om krediet
er zekerbijvan
zijn
Om u goed te kunnen adviseren
welke
verzekeringen
en/of hypothecair
uw te
situatie
dat
het verzoek
inzage
door jou is
vragen
wij wij
jou ueen
kopie van je
identiteitsbewijs
passen,
gaan wijtotmet
u in gesprek.
Ingedaan,
dit gesprek
stellen
verschillende
vragen.
Deze
met
het
verzoek
mee
te
sturen.
Maak
in
deze
kopie
je
pasfoto,
MRZ
(machine
readable
zone,
vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw
de
strook
met
nummers
onderaan
het
paspoort),
paspoortnummer
en
Burgerservicenummer
financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeftes voor
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen
zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico's zelf te dragen
vier weken, op jouw verzoek.
dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.
Financieel Thuis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht
Wij
met toezichthouder,
uw gegevens om
in
te gaan
dienenzorgvuldig
bij de nationale
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
Met
de
gegevens
die
wij
van
u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en
via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitorganisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis
persoonsgegevens/tip-ons.
kunnen nemen van deze gegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Financieel
Thuis neemt
de van
bescherming
van jouw
gegevens serieus en neemt passende
Hoe gebruiken
wij de
u ontvangen
gegevens?

maatregelen
ongewenste
openbaarmaking
en te
Wij gebruikenom
demisbruik,
gegevensverlies,
die wijonbevoegde
van u krijgentoegang,
om een analyse
van uw
financiële situatie
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet
maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van
klantenservice of via nicole@financieel-thuis.nl
uw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico's of het verkrijgen van een financiering.
Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van
dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars,
geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de
uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.
Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de gegevens die deze instellingen
wensen te ontvangen om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een
offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet.

