Fintura Privacy

Statement

Onderstaande privacy statement van Fintura Advies Groep zijn van toepassing op deze
internetsite www.fintura.nl.
1.

Uw privacy

5.

Voor ons, Fintura Advies Groep, staat het belang van de klant –
uw belang – altijd centraal. Dat betekent dat wij financiële
diensten - adviezen, producten én oplossingen - bieden, die
voor u zinvol zijn en aansluiten bij uw situatie. Gebaseerd op
integriteit en wederzijds respect.
Wij hechten veel waarde aan het beschermen uw privacy. Uw
persoonlijke gegevens behandelen wij daarom uiterst vertrouwelijk en zorgvuldig.
De manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, via deze website en anderszins, wordt gereguleerd door
de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen.

2.

Gedragscode

Wij zijn gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens
en wij onderschrijven de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Op onze internetsite www.fintura.nl vindt u een verkorte folder
hierover.

Wij gebruiken de door u verstrekte persoonsgegevens enkel om
u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over financiële producten en diensten. De door u verstrekte informatie via e-mail of
formulieren op onze internetsite kan worden gebruikt om contact met u op te nemen.

4.

6.

Medische gegevens

Waar het gaat om verzekeringen, bijvoorbeeld levens- en
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, verwerken wij ook medische persoonsgegevens. Medisch adviseurs beoordelen aanvragen op het gebied van acceptatie en uitkering.

Cookies

U kunt onze internetsite anoniem bekijken. Wij registreren geen
persoonlijke gegevens over u of uw computer terwijl u deze
website bekijkt, niet met "cookies" of noch via andere technische hulpmiddelen.
Wij houden enkel algemene bezoekersstatistieken bij om onze
website zo goed mogelijk aan te passen aan de wensen van de
gebruikers.

8.

Doeleinden van gegevensverwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om u te informeren
per post of e-mail. Indien u dit niet (meer) wilt ontvangen, kunt
u zich hiervoor schriftelijk afmelden per e-mail of per post.

U kunt uw toestemming voor gebruik van uw persoonsgegevens altijd intrekken.

7.

Een exemplaar van de gedragscode kunt u vinden bij:

College Bescherming Persoonsgegevens – www.cbpweb.nl

Nederlandse Vereniging van Banken – www.nvb.nl in map
Publicaties > Folders

Verbond van Verzekeraars www.verbondvanverzekeraars.nl

Voor aanvragen bij banken, verzekeraars of andere financiële
instellingen zullen wij enkel die gegevens aan de betreffende
instantie doorgeven die relevant zijn. Deze instellingen zijn ook
gebonden aan deze gedragscode.

Op uw verzoek zullen wij uw persoonlijke gegevens digitaal of
op papier vernietigen.

Een medisch adviseur is uit hoofde van zijn beroepsgeheim
ook gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Deze gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten.

3.

Wijziging persoonsgegevens

U heeft de mogelijkheid ons te vragen uw dossier en gegevens
te verstrekken aan u of te vernietigen.
Wij verzoeken u onjuistheden of mutaties van uw persoongegevens direct aan ons te melden.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van
derden die door middel van links met deze internetsite zijn
verbonden.

9.

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het is dus verstandig om periodiek ons privacystatement te checken.

10. Vragen
Als u vragen heeft over dit privacystatement, onze activiteiten
op het gebied van gegevensverwerking of over deze internetsite, kunt u contact opnemen met ons:

Zorgvuldigheid

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.
Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij de verwerking van uw
persoonsgegevens. Wij verstrekken zonder uw toestemming
geen persoonsgegevens aan derden.

Wijzer met de diensten van Fintura Adies Groep

Fintura Advies Groep
Poolzeestraat 7
8226 DA Lelystad
T 0320 28 28 67
F 0320 28 29 26
E info@fintura.nl

01-2009

Pagina 1 van 1

Fintura Advies Groep

Fintura Advies Groep … daar F I N T U R Aad op maat!

