Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is opgesteld door:
Holtkamp Financieel Advies
Contactpersoon: Arno Holtkamp
Zutphensestraat 50 - 7321 CM – Apeldoorn
Tel. 06-21458460
KvK: 74796003 AFM-vergunning: 12046807
Uw privacy is belangrijk
De bescherming van privacy wordt steeds belangrijker. Holtkamp Financieel Advies respecteert je
privacy en probeert zo weinig mogelijk gegevens van je als bezoeker van deze website vast te leggen.
Uiteindelijk ontkomt Holtkamp Financieel Advies er niet aan om soms toch gegevens vast te leggen.
Daarom ook deze privacyverklaring.
Met de Europese privacywetgeving (AVG / GDPR), heb je meer mogelijkheden met de gegevens die
we van je hebben vastgelegd. In deze privacy verklaring geeft Holtkamp Financieel Advies aan welke
mogelijkheden je hebt.
Holtkamp Financieel Advies:
-

Gaat zorgvuldig met je gegevens om en staat deze waar nodig veilig op.
Je privacy is gewaarborgd.
Je persoonlijke gegevens worden nooit zonder gegronde reden gedeeld met anderen.
Je gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden die hieronder verder omschreven
worden.

Verwerken van gegevens:
Holtkamp Financieel Advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten
en/of omdat je deze zelf in het kader van Financieel Advies verstrekt. Hieronder vindt je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam (initialen, voor- en achternaam);
Geslacht;
Geboortedatum;
Geboorteplaats;
Woonplaats (adres);
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Holtkamp Financieel Advies verwerkt ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
van je in het kader van financieel advies:
•
Burgerservicenummer
•
Bankrekeningnummers
•
Inkomensgegevens
•
Pensioengegevens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hypotheekgegevens
Belastingaangiften
ID-bewijzen
Gegevens en de cijfers van je onderneming
Gegevens van je vermogen
Verzekeringen
Testamenten
Samenlevingscontract
Huwelijksvoorwaarden
Werkgeversverklaringen
Overige vaststellingsovereenkomsten, contracten en verklaringen
Gegevens over je rijgedrag en details met betrekking tot het rijbewijs, verzekeringshistorie en
schadeverleden
Strafrechtelijke gegevens
Medische gegevens voor het afsluiten van bijvoorbeeld ongevallen- , ziektekosten- , levensof arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Het doel van verwerken van je persoonsgegevens
Holtkamp Financieel Advies verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
Het vastleggen en doorgeven van benodigde gegevens aan aanbieders van financiële
producten
•
Voor aangaan, uitvoeren en adviseren inzake verzekerings-, krediet-, pensioen-, of
spaarovereenkomsten
•
Afhandelen van schades
•
Het leveren van de gevraagde diensten
•
Het nakomen van wettelijke verplichtingen
•
Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
•
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Geen- of onvoldoende gegevens
Voor het opstellen van een goed financieel advies is het van belang om volledig inzicht te krijgen in je
financiële situatie.
Mocht je bepaalde gegevens niet wensen te verstrekken of mocht je Holtkamp Financieel Advies
beperkingen opleggen in het gebruik van de gegevens, dan wordt het erg lastig om een goed advies
te kunnen geven. Holtkamp Financieel Advies zal je dan ook wijzen op de risico’s die voor je eigen
rekening zijn. Mist er teveel informatie, dan kan Holtkamp Financieel Advies geen verantwoord
advies voor je opstellen en informeren we je dat we de advieswerkzaamheden niet voor je kunnen
uitvoeren.
Recht van toestemming
In de nieuwe wet AVG moet je als bezoeker van deze website of als klant toestemming geven dat wij
je persoonsgegevens mogen gebruiken / opslaan. Op de website doe je dit door actief een vinkje te
zetten voor de tekst: “Ik ga akkoord met het gebruiken van bovenstaande gegevens door Holtkamp
Financieel Advies. Zie de privacyverklaring voor meer informatie”.

Na het invullen van het formulier en het zetten van het vinkje weet je (en geef je toestemming) dat
de ingevoerde gegevens gebruikt kunnen worden door Holtkamp Financieel Advies. Overigens
gebruikt Holtkamp Financieel Advies (zoals boven reeds beschreven) uiteraard alleen voor het doel
waarmee je het formulier hebt ingevuld en deelt Holtkamp Financieel Advies de gegevens nooit
zonder toestemming met derden.
Recht op inzage, aanpassing, opvragen en verwijdering
Als bezoeker van deze website / klant heb je altijd het recht tot inzage, aanpassing of het opvragen
van de door ons opgeslagen persoonsgegevens die we van jou hebben opgeslagen. Verwijdering
(vergetelheid) is ook een recht, tenzij je gegevens voor een lopende overeenkomst nodig zijn. Ook
kan het zo zijn dat in verband met de wettelijke bewaartermijn gegevens langer bewaart moeten
worden.
Wil je de door ons opgeslagen gegevens inzien en weten wat er is vastgelegd? Neem gerust contact
op via contact@holtkampfinancieeladvies.nl
Klacht indienen
Ondanks dat wij er alles aan doen om je privacy te respecteren en je gegevens veilig te bewaren kan
het zijn dat je toch een klacht in wilt dienen. Je hebt het recht om dit te doen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Cookies
‘Cookies’ zijn kleine stukje informatie die in je browser worden opgeslagen. Holtkamp Financieel
Advies gebruikt alleen cookies om je website-bezoek te meten met Google Analytics. Bovendien
wordt Google Analytics op een privacy-vriendelijke manier gebruikt. Dit betekent dat:
-

-

Er een bewerkersovereenkomst met Google is afgesloten.
Je IP-adres anoniem wordt gebruikt.
Er geen gegevens worden gedeeld met Google voor de verbetering van de services en
diensten van Google, benchmarking, technische ondersteuning, toegang voor
accountspecialisten en verkopers.
Er geen gegevens worden gedeeld met Google voor advertentiedoeleinden.
Er geen toestemming is gegeven voor het gebruik van User ID’s.
Er geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google
Analytics-cookies.

Daarnaast kan je er ook zelf voor kiezen om het gebruik van Google Analytics-cookies op onze site uit
te zetten.

