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PRIVACY STATEMENT

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de

eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

r

duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via
dit document;

o

u eerst

vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in

gevallen waarin uw toestemming is vereist;

.

het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uÍtvragen dan
noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming.We leggen u in dat geval
helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uifuragen;

.

uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzrl dat nodig is om de gevraagde dienst te
kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

.

wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde paÉijen om er onder andere
voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt,

r

p?ss€nde beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat
ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens
Om uw administratie goed te kunnen behartigen laat u bepaalde gegevens brj ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wijveniverken niet altijd alle onderstaande gegevens. Enkelwat nodig is
wordt opgevraagd en veniverkt.

Persoonsgegevens
Om u goed van dienst te kunnen zijn, verwerken wij van u de volgende gegevens:

-

NAW
Geboortedata
Kopie geldig lD bewijs

Telefoonnummers
E-mailadressen
DigiD + wachtwoord
Kopie getekend koopcontract huis of kopie huurcontract pand(en)
Bankafschriften
Afschrift diverse (spaar)rekeningen

Overzichthuidigehypotheekhoogte
Laatstefiscaaljaaroverzicht
WOZ aanslag (bijkoopwoning)
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-

Notariële stukken
Kopie inschrijving bij de

l(/K

(indien van toepassing bij eigen zaaktzaken)

Bijzondere persoonsgegevens
Om te kunnen adviseren en uw administratie goed te behartigen verwerken wij met uw toestemming
een aantal (bijzondere) persoonsgegevens, waaronder uw BSN. Daarnaast venrverken we gevoelige

gegevens, namelijk u financiële en medische gegevens.
Wanneer dat noodzakelijk is, kunnen we ook deze persoonsgegevens venrverken:

.
-

Burgerlijke staat
BSN

Nationaliteit
Medische gegevens
lnkomensgegevens, dienstverband enwerkgever
Jaaropgaven

Gegevensverzekeringen
BKR-registratie
Gegevens over uw huidige hypotheek

Verwachting van uw financiële situatie
Persoonsgegevens van uw (fiscale) partner
Persoonsgegevens van uw kinderen (BSN en geboortedata) indien nodig

Wij slaan deze persoonsgegevens alleen op wanneer dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is. ln alle
andere gevallen verwijderen we deze gegevens direct.

Doeleinden
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het voeren van een deugdelijke administratie.

Back-up van (persoons)gegevens
Wij maken back-ups van onze |CT-systemen zodat we ze kunnen herstellen bij een
(beveiligings)incident. Ook zijn we verplicht uw persoonsgegevens goed te beveiligen en te kunnen
herstellen.

Wij leren van beveiligingsincidenten bij andere organisaties en realiseren dat ondanks onze
inspanningen zo'n situatie ook ons kan overkomen. Wanneer er een beveiligingsincident is of als een
ICT-systeem crasht, zullen wij onze gegevens, dus ook uw persoonsgegevens, herstellen. We lopen
dan alle vezoeken om persoonsgegevens te verwijderen na en zorgen dat wij geen
persoonsgegevens herstellen die wij niet mogen bezitten. Wij maken wekelijks een back-up.
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Verctrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de
levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Wanneer wij uw gegevens aan
een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens
niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden

venrijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan
andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.
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