Fintura

Privacy- & Cookieverklaring

Deze privacyverklaring van Fintura beschrijft het beleid met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is tevens van toepassing
op het gebruik van onze website en alle door ons aangeboden diensten en tools.
Fintura Hypotheek & Financieel Advies, hierna te noemen Fintura, respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te
beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. De handelswijze van Fintura is vanzelfsprekend in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wpb) en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf mei 2018 van kracht is geworden.
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Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door Fintura verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Fintura.
Deze overeenkomsten zijn er hoofdzakelijk op het leveren van financiële diensten en producten, mediation en coaching.
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
- Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
- Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.
- Het uitvoeren van marketingactiviteiten
- Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
- Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen
Uw gegevens worden slechts dan aan geldverstrekkers, verzekeraars, notarissen, taxateurs e.d. verstrekt wanneer het uw
uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product of dienst aan te gaan. Dan worden slechts die
gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het gewenste financiële product of
dienst.
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Marketingactiviteiten

Fintura houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar website-bezoekers. In
dit kader kan met name het IP-adres van de computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een
bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de
website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het
communiceren met bestaande klanten over nieuws, nieuwe producten en diensten of veranderingen bij Fintura.
Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van hypotheken, financiële zaken etc. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich op ieder gewenst moment kunt afmelden. Het ontvangersbestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt
bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel
waarvoor wij deze gegevens verzamelen of verwerken.
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Beveiliging

Fintura neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Fintura heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de
website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Fintura van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten,
Fintura beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te
maken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met ons.
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Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar info@fintura.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw
pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Fintura zal zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
U bent onze klant. Dus u heeft recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u uiteraard nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder graag even voor u samen:
1. U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u
kosteloos.
2. Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, kunt u om correctie
vragen. Dit stellen wij zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen dien, indien de gegevens
waarmee wij werken correct zijn.
3. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, kunt u ons verzoeken
die te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van uw gegevens verzetten.
4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig
moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld omdat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie
mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard (indien mogelijk)
voldoen.
5. Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw dossier over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat, bank of andere adviseur. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij dit zo spoedig mogelijk uitvoeren. Hiervoor
wordt de tijdsinvestering een administratievergoeding in rekening gebracht van € 50 voor dossieroverdracht.
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Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:
Fintura, Horst 33 55, 8225 ND Lelystad
E-mail info@fintura.nl, Telefoon 0320 28 28 67
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Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website
(www.fintura.nl) worden gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01-02-2019.
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Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze
website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin
opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Deze cookies worden gebruikt om ons te helpen onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Dankzij deze cookies kunnen wij soms ook bepaalde formulieren gelijk al voor u ingevuld klaar
zetten.
Op onze website maken wij soms ook gebruik van tracking cookies. Zij stellen ons in staat bij te houden welke pagina's
u op onze website bezoekt. Met behulp van een tracking cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze
website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt
gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet
steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken.
Tracking cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met
behulp van de Help-functie van jouw browser
Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: Wat zijn cookies, Privacy op internet, Cookies verwijderen, weigeren of blokkeren
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