Privacy statement
Inleiding
Bij het adviseren over en het afsluiten van financiële producten of diensten vragen wij veel
vertrouwelijke informatie van klanten. Klanten van Finanplaza moeten ervan uit kunnen gaan dat
wij op een zorgvuldige wijze omgaan met de informatie die een klant ons verstrekt en deze
informatie niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant wordt gedeeld met anderen.
In die zin is een zorgvuldige omgang met het vastleggen en uitwisselen van persoonlijke gegevens
een voorwaarde voor een zorgvuldige financiële dienstverlening. Vertrouwelijkheid is een
belangrijk aspect voor onze onderneming en de houding van de daarin werkzame professionals.

Finanplaza B.V.
Hoofdkantoor:
Postbus 4001
4900 CA Oosterhout
Telefoon:
076 – 596 11 33
Fax:
076 - 50 30 471
E-mail:
info@finanplaza.nl
– info@autodreams.nl
– info@camperdreams.nl
– info@caravandreams.nl
– info@chaletdreams.nl
– info@motordreams.nl
– info@watersportdreams.nl
Websites:
www.finanplaza.nl
– www.autodreams.nl
– www.camperdreams.nl
– www.caravandreams.nl
– www.chaletdreams.nl
– www.motordreams.nl
– www.watersportdreams.nl

Voor een effectieve uitvoering van onze werkzaamheden is het noodzakelijk dat wij persoonlijke
gegevens uitwisselen met aanbieders en bijvoorbeeld schadeherstellers en tegenpartijen, omdat
dit de kern van onze taken als financieel dienstverlener raakt. Daarnaast is het mogelijk dat wij op
grond van wettelijke verplichtingen informatie verstrekken aan bijvoorbeeld de Nederlandse
Belastingdienst of de Autoriteit Financiële Markten.
Wij hebben de door ons gehouden persoonsadministratie in kaart gebracht en verwerkt in ons
intern gehouden verwerkingsregister. Klanten en andere betrokkenen kunnen deze, op
verzoek, ontvangen. Hier vinden zij informatie over de gegevens die wij verwerken en over de
partijen met wie wij deze gegevens kunnen uitwisselen.

1. Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
•
•
•

•

KvK inschrijving:
Breda 20112709

•

BTW nummer:
NL812682853B01
Bankrelaties:
ABN-Amro bank
NL86 ABNA 0426 6892 08
ING bank
NL95 INGB 0007 4183 25

•

de wet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet
AVG
persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon
verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met
betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen,
ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken
door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van
terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens
bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van
gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde
wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende
personen
verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het
bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de
verwerking van persoonsgegevens vaststelt
verwerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens
verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen

Privacy Statement

Versie: 2018-08

Finanplaza BV is een onafhankelijke financieringsintermediair en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs; de NVF. Wij geven onze
adviezen op selectieve wijze en zijn officieel geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten, in het Register Wet Financiële Toezicht (WFT) onder nummer 12011923.

•
•

•
•

•
•
•

betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft
derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker, of enig
persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de verwerker
gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken
ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt
toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende
wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens
worden verwerkt
toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens
verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van
persoonsgegevens
verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.

2. Bereik
Finanplaza B.V.
Hoofdkantoor:
Postbus 4001
4900 CA Oosterhout
Telefoon:
076 – 596 11 33
Fax:
076 - 50 30 471

1. Dit reglement is van toepassing op het geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de nietgeautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen
of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
2. Dit reglement is van toepassing binnen Finanplaza en heeft betrekking op de
verwerkingen van persoonsgegevens van klanten, medewerkers en andere betrokken
natuurlijke personen.

3. Doel

E-mail:
info@finanplaza.nl
– info@autodreams.nl
– info@camperdreams.nl
– info@caravandreams.nl
– info@chaletdreams.nl
– info@motordreams.nl
– info@watersportdreams.nl
Websites:
www.finanplaza.nl
– www.autodreams.nl
– www.camperdreams.nl
– www.caravandreams.nl
– www.chaletdreams.nl
– www.motordreams.nl
– www.watersportdreams.nl
KvK inschrijving:
Breda 20112709
BTW nummer:
NL812682853B01
Bankrelaties:
ABN-Amro bank
NL86 ABNA 0426 6892 08
ING bank
NL95 INGB 0007 4183 25

1. Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken
over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden zoals die
staan omschreven in de statuten, de jaarplannen en andere plannen van Finanplaza, het
realiseren van wettelijke doeleinden en het voeren van beleid en beheer in het kader van
deze doeleinden.
2. De doeleinden waarvoor binnen Finanplaza gegevens worden verzameld en verwerkt,
staan uitdrukkelijk omschreven in de bijlage.

4. Vertegenwoordiging betrokkene
1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt
of indien de betrokkene meerderjarig is en onder curatele is gesteld, is in de plaats van
toestemming van de betrokkene de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger
vereist. De toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Indien de betrokkene een
schriftelijke machtiging heeft afgegeven ter zake diens vertegenwoordiger jegens de
verwerker, dan is de mede toestemming door de schriftelijk gemachtigde vereist.
2. Een toestemming kan door de betrokkene, dienst schriftelijk gemachtigde of zijn wettelijk
vertegenwoordiger te allen tijden worden ingetrokken.

5. Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid

Privacy Statement

Versie: 2018-08

Finanplaza BV is een onafhankelijke financieringsintermediair en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs; de NVF. Wij geven onze
adviezen op selectieve wijze en zijn officieel geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten, in het Register Wet Financiële Toezicht (WFT) onder nummer 12011923.

1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt
of indien de betrokkene meerderjarig is en onder curatele is gesteld, is in de plaats van
toestemming van de betrokkene de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger
vereist. De toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. Indien de betrokkene een
schriftelijke machtiging heeft afgegeven ter zake diens vertegenwoordiger jegens de
verwerker, dan is de mede toestemming door de schriftelijk gemachtigde vereist.
2. Een toestemming kan door de betrokkene, dienst schriftelijk gemachtigde of zijn wettelijk
vertegenwoordiger te allen tijden worden ingetrokken.

5. Verantwoordelijkheid
voor
en aansprakelijkheid
• betrokkene: degene op
wiehet
eenbeheer
persoonsgegeven
betrekking heeft

derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker, of enig
1. De
verantwoordelijke
is verantwoordelijk
het goed functioneren
de verwerking
persoon
die onder rechtstreeks
gezag vanvoor
de verantwoordelijke
of de van
verwerker
en het beheer
vanpersoonsgegevens
de gegevens; onderteverantwoordelijkheid
van de verantwoordelijke
gemachtigd
is om
verwerken
Privacy
wordt
doorgaans
belast met het feitelijke
van de Versie: 2018-08
• Statement
ontvanger:
degeneeen
aanbeheerder
wie de persoonsgegevens
wordenbeheer
verstrekt
persoonsgegevens.
• toestemming
van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende
2. De
verantwoordelijke
er zorgaanvaardt
voor dat er
technische
en organisatorische
wilsuiting
waarmee dedraagt
betrokkene
datpassende
hem betreffende
persoonsgegevens
maatregelen
worden
uitgevoerd
ter
beveiliging
tegen
enig
verlies
of
enige
vorm van
worden verwerkt
onrechtmatige verwerking
van gegevens.
• toezichthouder:
Autoriteit Persoonsgegevens
in lid 1 bedoelde
verantwoordelijkheid
en hetmaken
in lid 2of
bepaalde
geldt onverminderd
•3. De
verstrekken
van persoonsgegevens:
het bekend
ter beschikking
stellen van
indien
de
verwerking
plaats
vindt
door
een
verwerker,
dit
wordt
geregeld
in
een
persoonsgegevens
overeenkomst
(of
door
middel
van
een
andere
rechtshandeling)
tussen
verwerker
en
• verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.
verantwoordelijke.
4. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor schade die of het nadeel dat wordt
2. Bereik
veroorzaakt door het niet-nakomen van de voorschriften uit de wet of dit reglement. De
verwerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover die/dat is ontstaan
1. Dit reglement is van toepassing op het geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde
door zijn handelen.
verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de nietgeautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen
6. Rechtmatige
verwerking
of die bestemd
zijn om daarin te worden opgenomen.
2. Dit reglement is van toepassing binnen Finanplaza en heeft betrekking op de
1. verwerkingen
Persoonsgegevens
worden in overeenstemming
de wet en dit
op
van persoonsgegevens
van klanten,met
medewerkers
enreglement
andere betrokken
behoorlijkepersonen.
en zorgvuldige wijze verwerkt.
natuurlijke
2. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden
verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de
3. Doel
doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
3. Persoonsgegevens dienen – gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of
1. Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken
vervolgens worden verwerkt – toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer
over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden zoals die
persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie
staan omschreven in de statuten, de jaarplannen en andere plannen van Finanplaza, het
nodig is.
realiseren van wettelijke doeleinden en het voeren van beleid en beheer in het kader van
4. Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:
deze doeleinden.
o de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft
2. De doeleinden waarvoor binnen Finanplaza gegevens worden verzameld en verwerkt,
verleend
staan uitdrukkelijk omschreven in de bijlage.
o de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
waarbij betrokkene partij is (bijvoorbeeld een overeenkomst tot het afsluiten van
4. Vertegenwoordiging
betrokkene
een financieel
product of financiële dienst of de arbeidsovereenkomst met
betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die noodzakelijk
1. Indien de
betrokkene
minderjarig
is en
leeftijd van
jarenvan
nogeen
nietovereenkomst
heeft bereikt
zijn
voor het sluiten,
dan wel
hetdeassisteren
bijzestien
het beheer,
of indien
de
betrokkene
meerderjarig
is
en
onder
curatele
is
gesteld,
is
in
de
plaats
van
o de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting
van de
toestemming
van de betrokkene
de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger
verantwoordelijke
na te komen
vereist.
De
toestemming
wordt
schriftelijk
vastgelegd.
Indien
betrokkene
een van
o de gegevensverwerking noodzakelijk
is in verband
metdeeen
vitaal belang
schriftelijke
machtiging
heeft
afgegeven
ter
zake
diens
vertegenwoordiger
jegens
de
betrokkene
verwerker,
dan is de mede toestemming
doorisde
schriftelijk
gemachtigde
o de gegevensverwerking
noodzakelijk
met
het oog op
een belangvereist.
van de
2. Een toestemming
kan
door
de
betrokkene,
dienst
schriftelijk
gemachtigde
of
zijnbelang
wettelijk
verantwoordelijke of van een derde, tenzij dat belang strijdig is met het
vertegenwoordiger
te
allen
tijden
worden
ingetrokken.
van degene van wie de gegevens worden verwerkt en dát belang voorgaat.
5. De registratie van het burgerservicenummer (BSN) vindt alleen dan plaats wanneer
daarvoor een wettelijke
basis
In en
de regel
zal een dergelijke basis niet aanwezig
5. Verantwoordelijkheid
voor
hetbestaat.
beheer
aansprakelijkheid
zijn voor onze dienstverlening. Bij het aangaan van een kredietovereenkomst kan de
kredietverstrekker vragen om het BSN teneinde te voldoen aan haar identificatieplicht.
•

Finanplaza B.V.
Hoofdkantoor:
Postbus 4001
4900 CA Oosterhout
Telefoon:
076 – 596 11 33
Fax:
076 - 50 30 471
E-mail:
info@finanplaza.nl
– info@autodreams.nl
– info@camperdreams.nl
– info@caravandreams.nl
– info@chaletdreams.nl
– info@motordreams.nl
– info@watersportdreams.nl
Websites:
www.finanplaza.nl
– www.autodreams.nl
– www.camperdreams.nl
– www.caravandreams.nl
– www.chaletdreams.nl
– www.motordreams.nl
– www.watersportdreams.nl
KvK inschrijving:
Breda 20112709
BTW nummer:
NL812682853B01
Bankrelaties:
ABN-Amro bank
NL86 ABNA 0426 6892 08
ING bank
NL95 INGB 0007 4183 25

Privacy Statement

Versie: 2018-08

Privacy Statement

Versie: 2018-08

Finanplaza BV is een onafhankelijke financieringsintermediair en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs; de NVF. Wij geven onze
adviezen op selectieve wijze en zijn officieel geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten, in het Register Wet Financiële Toezicht (WFT) onder nummer 12011923.

•6. betrokkene:
degene
op wie
persoonsgegeven
betrekkingofheeft
Ieder die handelt
onder
het een
gezag
van de verantwoordelijke
van de verwerker – en ook
• derde:
ieder,
niet
zijnde
de
betrokkene,
de
verantwoordelijke,
de
de verwerker zelf – verwerkt alleen persoonsgegevens in opdrachtverwerker,
van de of enig

Finanplaza B.V.
Hoofdkantoor:
Postbus 4001
4900 CA Oosterhout
Telefoon:
076 – 596 11 33
Fax:
076 - 50 30 471
E-mail:
info@finanplaza.nl
– info@autodreams.nl
– info@camperdreams.nl
– info@caravandreams.nl
– info@chaletdreams.nl
– info@motordreams.nl
– info@watersportdreams.nl
Websites:
www.finanplaza.nl
– www.autodreams.nl
– www.camperdreams.nl
– www.caravandreams.nl
– www.chaletdreams.nl
– www.motordreams.nl
– www.watersportdreams.nl
KvK inschrijving:
Breda 20112709
BTW nummer:
NL812682853B01
Bankrelaties:
ABN-Amro bank
NL86 ABNA 0426 6892 08
ING bank
NL95 INGB 0007 4183 25

persoon
die onder rechtstreeks
gezag
van
de verantwoordelijke
of de verwerker
verantwoordelijke,
behalve in geval
van
afwijkende
wettelijke verplichtingen.
gemachtigd
is
om
persoonsgegevens
te
verwerken
7. De gegevens worden alleen verwerkt door personen die op basis van een (arbeids-)
• ontvanger:
degene
aan wie de persoonsgegevens
overeenkomst
tot geheimhouding
zijn verplicht. worden verstrekt
• toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende
wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens
7. Verwerking
van persoonsgegevens
worden verwerkt
• toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens
1. De verwerking vindt plaats door medewerkers van onze onderneming of andere
• verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van
natuurlijke personen die zich onder onze verantwoordelijkheid bezig houden met
persoonsgegevens
financiële dienstverlening.
• verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.
2. De verwerking geschiedt over het algemeen in verband met de uitvoering van een
overeenkomst, namelijk de overeenkomst tot dienstverlening. In die gevallen waarbij er
2. Bereik
geen sprake is van een uitvoering van een dergelijke overeenkomst, dan geschiedt de
verwerking met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
1.
van toepassing
op werkzaamheden
het geheel of gedeeltelijk
geautomatiseerde
3. Dit
De reglement
verwerkingisgeschiedt
om onze
als adviseur
en/of bemiddelaar in
verwerking
van persoonsgegevens.
is eveneens
van toepassing op de nietfinanciële producten
en diensten uitHet
te kunnen
voeren.
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen
of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
8. Bijzondere
persoonsgegevens
2. Dit reglement is van toepassing binnen Finanplaza en heeft betrekking op de
verwerkingen van persoonsgegevens van klanten, medewerkers en andere betrokken
1. De verwerking van persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras,
natuurlijke personen.
politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging
of van strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden, behalve in de gevallen waarin de
3. Doelwet uitdrukkelijk bepaalt door wie, met welk doel en onder welke voorwaarden dergelijke
gegevens wel mogen worden verwerkt (artikelen 9 en met 10 van de AVG).
1.
doel van het
verzamelen mogen
en het verwerken
vanover
persoonsgegevens
beschikken
2. Het
Als financieel
dienstverlener
wij informatie
uw gezondheidisinteonze
over
de
gegevens
die
noodzakelijk
zijn
voor
het
realiseren
van
de
doeleinden
zoals
die
administratie verwerken, mits dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van
onze
staan
omschreven
in
de
statuten,
de
jaarplannen
en
andere
plannen
van
Finanplaza,
hetbij
werkzaamheden. Gegevens over een eventueel strafrechtelijk verleden mogen wij ook
realiseren
vanindien
wettelijke
doeleindenisen
heteen
voeren
vanuitvoering
beleid envan
beheer
in het kader van
u opvragen,
dit noodzakelijk
voor
goede
de overeenkomst,
deze
mits doeleinden.
u hier uitdrukkelijk uw toestemming voor verleent.
2. De doeleinden waarvoor binnen Finanplaza gegevens worden verzameld en verwerkt,
staan uitdrukkelijk omschreven in de bijlage.

9. Gegevensverwerking

4.
Vertegenwoordiging
betrokkene
Gegevens
verkregen bij betrokkene
1.
minderjarig
is en de leeftijd van
zestienverkregen,
jaren nogdeelt
niet heeft
1. Indien
Indiende
bij betrokkene
de betrokkene
zelf de persoonsgegevens
worden
de bereikt
of
indien
de
betrokkene
meerderjarig
is
en
onder
curatele
is
gesteld,
is
in
de
plaats
van
verantwoordelijke de betrokkene vóór het moment van verkrijging mede:
toestemming
van de betrokkene de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger
o zijn identiteit
vereist.
wordt schriftelijk
vastgelegd.
Indien
betrokkene
een
o De
hettoestemming
doel van de verwerking
waarvoor
de gegevens
zijndebestemd,
tenzij
de
schriftelijke
machtiging
heeft
afgegeven
ter
zake
diens
vertegenwoordiger
jegens
de
betrokkene dat doel al kent.
dan is de mede
toestemming
door de
schriftelijk
gemachtigde
vereist.
2. verwerker,
De verantwoordelijke
verstrekt
de betrokkene
nadere
informatie
voor zover
dat – gelet
2. Een
toestemming
door dedebetrokkene,
dienst waaronder
schriftelijk gemachtigde
of zijn
op de
aard van dekan
gegevens,
omstandigheden
zij zijn verkregen
of wettelijk
het
vertegenwoordiger
te allen
tijden worden
ingetrokken.
gebruik dat ervan wordt
gemaakt
– nodig is
om tegenover de betrokkene een behoorlijke
en zorgvuldige verwerking te waarborgen.

5. Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid
Gegevens verkregen buiten betrokkene om

Privacy
PrivacyStatement
Statement

Versie: 2018-08

Finanplaza BV is een onafhankelijke financieringsintermediair en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs; de NVF. Wij geven onze
adviezen op selectieve wijze en zijn officieel geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten, in het Register Wet Financiële Toezicht (WFT) onder nummer 12011923.

1. Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de
verantwoordelijke de betrokkene vóór het moment van verkrijging mede:
o zijn identiteit
o het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de
betrokkene dat doel al kent.
2. De verantwoordelijke verstrekt de betrokkene nadere informatie voor zover dat – gelet
op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het
gebruik dat ervan wordt gemaakt – nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke
en zorgvuldige verwerking te waarborgen.
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staan omschreven in de statuten, de jaarplannen en andere plannen van Finanplaza, het
gegevens alsmede de herkomst van de gegevens.
realiseren van wettelijke doeleinden en het voeren van beleid en beheer in het kader van
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2. Uitzondering op deze regel is informatie-uitwisseling met partijen die voor de uitvoering
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na toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger, behoudens een daartoe
strekkend wettelijk voorschrift of de noodtoestand.
2. Uitzondering op deze regel is informatie-uitwisseling met partijen die voor de uitvoering
van de overeenkomst informatie nodig hebben, zoals verzekeringsmaatschappijen,
banken, kredietverstrekkers of partijen die betrokken zijn bij de schadebehandeling.
3. Tenslotte kunnen wij persoonsgegevens verstrekken om te kunnen voldoen aan
wettelijke verplichtingen, zoals aan de Nederlandse Belastingdienst en de Autoriteit
Financiële Markten.
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1. Dit reglement is van toepassing op het geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde
verwerking
persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet13. Bewaren
vanvan
gegevens
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen
die bestemd zijn worden
om daarin
telanger
worden
opgenomen.
1. of
Persoonsgegevens
niet
bewaard
in een vorm die het mogelijk maakt de
2. Dit
reglement
van toepassing
Finanplaza
ende
heeft
betrekking
opdoelen
de
betrokkene
teisidentificeren,
danbinnen
noodzakelijk
is voor
realisatie
van de
waarvoor
verwerkingen
van persoonsgegevens
van klanten,
medewerkers en andere betrokken
zij worden verzameld
of vervolgens worden
bewerkt.
personen. stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard
2. natuurlijke
De verantwoordelijke
blijven.
3.
Indien
de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een
3. Doel
verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de
desbetreffende
binnen
eenverwerken
termijn van
maanden verwijderd.
1. Het
doel van hetgegevens
verzamelen
en het
vandrie
persoonsgegevens
is te beschikken
4. over
Verwijdering
blijft
echter
achterwege
wanneer
redelijkerwijs
aan
te nemenzoals
dat: die
de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren vanisde
doeleinden
o
het
bewaren
van
groot
belang
is
voor
een
ander
dan
de
betrokkene
staan omschreven in de statuten, de jaarplannen en andere plannen van Finanplaza, het
o hetvan
bewaren
op grond
van een
voorschrift
vereist
(onderinandere
de Wet
realiseren
wettelijke
doeleinden
enwettelijk
het voeren
van beleid
en beheer
het kader
van
op het financieel toezicht) is of
deze doeleinden.
o indien daarover
betrokkene
en de verantwoordelijke
overeenstemming
2. De doeleinden
waarvoortussen
binnendeFinanplaza
gegevens
worden verzameld
en verwerkt,
bestaat.
staan uitdrukkelijk omschreven in de bijlage.

14.Vertegenwoordiging
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o

o
o

een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de (categorieën van)
gegevens die daarop betrekking hebben
de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen
worden verstrekt
de aangehouden bewaartermijnen.

15. Datalekken

Finanplaza B.V.
Hoofdkantoor:
Postbus 4001
4900 CA Oosterhout
Telefoon:
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1. Indien de verantwoordelijke wordt geconfronteerd met een datalek, dan onderzoekt zij of
er persoonsgegevens verloren zijn gegaan of dat een onrechtmatige verwerking niet valt
uit te sluiten.
2. Blijkt uit voornoemd onderzoek dat er persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of
er is om een andere reden sprake van (een aanzienlijke kans op) nadelige gevolgen voor
de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan informeert verantwoordelijke
de Autoriteit Persoonsgegevens over het datalek.
3. Indien verantwoordelijke niet alle gelekte persoonsgegevens (goed) heeft versleuteld, of
indien het datalek om andere redenen waarschijnlijk ongunstige gevolgen voor de
persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen, dan meldt de verantwoordelijke het datalek
eveneens aan de Autoriteit Financiële Markten. Het is mogelijk dat in overleg met de
genoemde toezichthouders ook wordt besloten om de betrokkenen te informeren over
het mogelijke datalek.
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Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd,
kan hij zich richten tot:
•
•
•
•

de verantwoordelijke
als de betrokkene niet tevreden is over de uitkomst van het de klacht, dan kan deze zich
wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening te Den Haag
de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren in het
geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke
de rechtbank.

17. Wijziging inwerkingtreding en afschrift
1. Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke.
2. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken, nadat ze bekend zijn gemaakt
aan betrokkenen.
3. Dit reglement is per 25 mei 2018 in werking getreden.
4. Dit reglement is bij de verantwoordelijke in te zien. Desgewenst kan tegen kostprijs een
afschrift van dit reglement worden verkregen.

18. Onvoorzien
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17. Wijziging inwerkingtreding en afschrift
1. Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke.
2. De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken, nadat ze bekend zijn gemaakt
aan betrokkenen.
3. Dit reglement is per 25 mei 2018 in werking getreden.
4. Dit reglement is bij de verantwoordelijke in te zien. Desgewenst kan tegen kostprijs een
afschrift van dit reglement worden verkregen.

18.
Onvoorzien
In gevallen
waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming
van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming
van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

19. Cookies
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19.
Cookies
Om deze
website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw
voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld.
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Deze
informatie
worden
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uwwebsite
computer
worden
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via de
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browser uitschakelen.
Ditzijn
kleine
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die
door
de
bezochte
webpagina
automatisch
op
uw
computer
worden
leidt echter tot een minder goede werking van deze website, met name het onderdeel Internet
geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit
Bankieren.
leidt echter tot een minder goede werking van deze website, met name het onderdeel Internet
Bankieren.
20. Google Analytics

Finanplaza B.V.
Hoofdkantoor:
Postbus 4001
4900 CA Oosterhout
Telefoon:
076 – 596 11 33

20.
Analyticsgeeft via de cookie-instellingen, gebruiken wij Google Analytics om
Als uGoogle
ons toestemming

algemene statistieken te genereren en te bekijken hoe onze website wordt gebruikt door haar
Als u ons toestemming
geeft
via de cookie-instellingen,
gebruiken
wij Google
Analytics
om
bezoekers.
De programma
instellingen
in Google Analytics
volgen niet
wat specifiek
bezoekers
op
algemene
statistieken
te
genereren
en
te
bekijken
hoe
onze
website
wordt
gebruikt
door
haar
onze website doen. Finanplaza gebruikt Google Analytics om onze diensten en de website te
bezoekers. De en
programma
instellingen
in Google
Analytics
wat specifiek
bezoekers
op
optimaliseren
te verbeteren.
Voor meer
informatie
overvolgen
Googleniet
Analytics
bekijk je
het Google
onze website
doen.
Finanplaza gebruikt Google Analytics om onze diensten en de website te
Analytics
privacy
reglement.
optimaliseren en te verbeteren. Voor meer informatie over Google Analytics bekijk je het Google
Analytics privacy reglement.
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21.
Websites
van derden
Dit Privacy
Statement
is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website via
links kunnen worden bezocht.
Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze website via
links kunnen worden bezocht.

22. Vragen / opt-out

22.
/ opt-out
VoorVragen
vragen over
dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Finanplaza uw persoonsgegevens

verwerkt, kunt u mailen (info@finanplaza.nl) , bellen (076 – 596 11 33) of schrijven met
Voor vragen(Postbus
over dit4001,
Privacy
Statement
en/of de Indien
wijze waarop
uw
persoonsgegevens
Finanplaza
4900
CA Oosterhout).
u geen Finanplaza
prijs stelt op
informatie
over onze
verwerkt, kunt
u mailenkunt
(info@finanplaza.nl)
, bellen (076
– 596 11 33) of schrijven met
producten
of diensten,
u dit aan ons doorgeven
(info@finanplaza.nl).
Finanplaza (Postbus 4001, 4900 CA Oosterhout). Indien u geen prijs stelt op informatie over onze
producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven (info@finanplaza.nl).

23. Inzage, correctie en recht van verzet

23.
Inzage,
correctie
verzet
Indien
u een relatie
met en
onsrecht
bedrijfvan
heeft,
heeft u na een schriftelijk verzoek de mogelijkheid om

uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat,
Indien
een
relatie met
ons bedrijf
heeft
na een of
schriftelijk
verzoek de mogelijkheid
kunt u uons
schriftelijk
verzoeken
de heeft,
gegevens
te uwijzigen
te laten verwijderen.
Een dergelijkom
uw
persoonlijke
gegevens
in
te
zien.
Indien
het
door
ons
verstrekte
overzicht
onjuistheden
bevat,
verzoek stuurt u naar Finanplaza, Postbus 4001, 4900 CA Oosterhout.
kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Een dergelijk
verzoek stuurt u naar Finanplaza, Postbus 4001, 4900 CA Oosterhout.

24. Wijzigingen Privacy Statement

Bankrelaties:
ABN-Amro bank
NL86 ABNA 0426 6892 08
ING bank
NL95 INGB 0007 4183 25

24. Wijzigingen Privacy Statement

Privacy Statement

Versie: 2018-08

Privacy Statement

Versie: 2018-08

Finanplaza BV is een onafhankelijke financieringsintermediair en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs; de NVF. Wij geven onze
adviezen op selectieve wijze en zijn officieel geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten, in het Register Wet Financiële Toezicht (WFT) onder nummer 12011923.

producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven (info@finanplaza.nl).

23. Inzage, correctie en recht van verzet
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na een schriftelijk verzoek de mogelijkheid om
uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat,
kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Een dergelijk
verzoek stuurt u naar Finanplaza, Postbus 4001, 4900 CA Oosterhout.
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Finanplaza B.V.
Hoofdkantoor:
Postbus 4001
4900 CA Oosterhout
Telefoon:
076 – 596 11 33
Fax:
076 - 50 30 471
E-mail:
info@finanplaza.nl
– info@autodreams.nl
– info@camperdreams.nl
– info@caravandreams.nl
– info@chaletdreams.nl
– info@motordreams.nl
– info@watersportdreams.nl
Websites:
www.finanplaza.nl
– www.autodreams.nl
– www.camperdreams.nl
– www.caravandreams.nl
– www.chaletdreams.nl
– www.motordreams.nl
– www.watersportdreams.nl
KvK inschrijving:
Breda 20112709
BTW nummer:
NL812682853B01
Bankrelaties:
ABN-Amro bank
NL86 ABNA 0426 6892 08
ING bank
NL95 INGB 0007 4183 25
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