Privacyverklaring
A&S Financieel Advies gevestigd te Geleen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Debijestraat 36
6164 BG GELEEN
046-4009669
www.asfinancieeladvies.nl
Gegevens die wij verwerken
A&S Financieel Advies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken afhankelijk van het type dienstverlening dat
je kiest.
Bij het afsluiten van verzekeringen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Gezinssamenstelling en gegevens inwonende personen
Gegevens legitimatie
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
De omschrijving en kenmerken van de te verzekeren zaken zoals, kenteken (motorrijtuigen), de koopprijs
of huurprijs , het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, de WOZ-waarde
Taxatierapport en/of media van de woning
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt aan ons

Bij het aangaan van een financiering voor aankoop woning, consumentenkrediet, levensverzekeringen,
inkomensverzekeringen, vermogensoplossingen, hebben wij daarnaast nog vaak onderstaande gegevens nodig:
•
•
•
•
•
•

Inkomensgegevens
Pensioengegevens
Arbeidsverleden
Lopende verzekeringen / voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid
Financieringsverplichtingen, studieschuld, verzendhuiskredieten etc
Recent(e) bankafschrift(en) met bij- en afschrijvingen
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Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
A&S Financieel Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
• Strafrechtelijk verleden (bij aanvragen van verzekeringen bijvoorbeeld)
• Gezondheidsvragen voor het afsluiten van levensverzekeringen
• Kredietwaardigheid (BKR Check door hypotheek- en kredietverstrekkers)
• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, voor zover dit noodzakelijk is voor het overeenkomen van
contracten.
Waarom we gegevens nodig hebben
A&S Financieel Advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•

Het optreden als bekwaam Financieel Adviseur
Om taxaties en andere waardebepalingen uit te voeren (je woning wordt alleen als referentie pand
gebruikt)
Voor het uitvoeren van analyses en rapportages
Het afhandelen van jouw betaling
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Bewaartermijn
A&S Financieel Advies zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van
wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen. Onze bewaartermijn(en) voor
klantgegevens zijn:
Minimaal 5 jaar aktief en daarna nog 15 jaar niet aktief (ivm verjaring van (beroeps)aansprakelijkheid).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website
A&S Financieel Advies gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je
kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Delen met anderen
A&S Financieel Advies deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van verzekeringsoplossingen, kredieten, hypotheken en voor het voldoen aan wettelijke
verplichtingen:
•
•
•
•

Makelaardij-, taxatie-, bouw(kundige) bedrijven, in verband met aan- en verkoop en het opstellen van
contracten/taxaties en bouwkundige rapporten
verzekeraars waarvoor wij als agent optreden of waarmee wij corresponderen over je schade
Banken/verzekeraars/geldverstrekkers/serviceproviders ivm financiering
Notarissen
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•
•
•
•
•

Overheid en toezichthouders (AFM en DNB), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun
wettelijke taken en geen inbreuk doet op jouw privacy
Onze accountant en auditorganisaties voor het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controles en
geen inbreuk doet op jouw privacy
Stichting EPS voor het verwerken van royementsverklaringen (roy-data) of het verhalen van schaden
(Clearinghuis regres)
Stichting CIS voor het signaleren van eventuele fraude (FISH databank)
schadeherstelbedrijven

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht
om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door A&S Financieel Advies en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens
die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen
naar info@asfinancieeladvies.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone,
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
A&S Financieel Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
A&S Financieel Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met ons op via telefoonummer 046-4009669 of via e-mail info@asfinancieeladvies.nl.

Vragen?
A&S Financieel Advies neemt jouw privacy erg serieus. Heb je vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen
met ons. Alex van Engelshoven is de Functionaris Gegevensbescherming van A&S Financieel Advies. Hij is te
bereiken via alex@asfinancieeladvies.nl.

3

