PRIVACY VERKLARING
Wft Assist is de compliance adviseur voor financieel dienstverleners. Wft Assist verwerkt
persoonsgegevens voor het uitvoeren van:

•
•

de opdracht van haar klanten
marketingactiviteiten

Contactpersoon
Heeft u vragen over deze verklaring of wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met:
Mevr. D.P.M. (Ineke) Kok - email: inekekok@wftassist.nl – tel. 06 - 54377013
Wft Assist - Kvk 50071262
Princenhof Park 19
3972 NG Driebergen-Rijsenburg

Persoonsgegevens
Voor het uitvoeren van de opdracht verwerken wij de volgende gegevens van onze klanten en hun
medewerkers:
•
•
•
•
•

Contactgegevens ( naam, adres, woonplaats en email adres)
Geboortedatum en geslacht
Persoonsgegevens op kopie identiteitsbewijs – zonder foto en BSN
Gegevens omtrent betrouwbaarheid (VOG en Insolventietoets)
Gegevens omtrent vakbekwaamheid ( diploma’s en certificaten)

Voor zover een audit van een adviesdossier tot de opdracht behoort en het dossier bij ons wordt
aangeleverd, verwerken wij eveneens de volgende persoonsgegevens van de klanten van onze
klanten:
•
•
•

Contactgegevens ( naam, adres, woonplaats en email adres)
Geboortedatum en geslacht
Financiële gegevens ( zoals inkomen, schulden, bezittingen)

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken uitsluitend die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de opdracht van onze klant
uit te kunnen voeren. De persoonsgegevens worden uitsluitend voor dat doel verwerkt waarvoor ze
zijn verstrekt. Wij ontvangen de persoonsgegevens rechtstreeks van onze klant al dan niet in de
hoedanigheid van werkgever.
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Hiernaast informeren wij onze klanten en prospects over onze dienstverlening, ontwikkelingen in de
financiële markt en actualiteiten of praktische compliance tips. Dat doen wij op basis van de wettelijk
grondslag die bestaat in het gerechtvaardigd belang van onze onderneming.

Delen persoonsgegevens
We delen uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de
opdracht zoals deze met onze klant is overeengekomen. Wij delen in ieder geval persoonsgegevens
niet met organisaties in landen buiten de Europese Unie (EU).
Samenwerkende bedrijven: onze leveranciers (verwerkers)
Binnen onze bedrijfsvoering doen we niet alles zelf maar besteden ook werkzaamheden uit. Denkt u
bijvoorbeeld aan bedrijven die software leveren voor onze administratie of onze website hosten.
Deze bedrijven hebben geen zeggenschap over de persoonsgegevens die wij verwerken en wij blijven
verantwoordelijk voor een zorgvuldig gebruik hiervan. We maken goede afspraken met onze
leveranciers over het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens en leggen deze vast in een
overeenkomst (verwerkersovereenkomst).

Bewaren persoonsgegevens
Het kan zijn dat de wet de bewaartermijn bepaalt. Is dit niet het geval dan bewaren wij de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is.
Voor de persoonsgegevens die deel uitmaken van een adviesdossier ten behoeve van een audit, geldt
een bewaartermijn van 14 dagen na afronden van de auditrapportage. Na afloop van deze termijn
worden de persoonsgegevens definitief verwijderd. De auditrapportage is geanonimiseerd.

Onze website
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat
door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij maken alleen gebruik
van functionele cookies. Dit is een bestandje dat noodzakelijk is om de website te kunnen gebruiken.

Beschermen persoonsgegevens
Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken. We hebben onze
bedrijfsvoering hierop afgestemd en passende technische maatregelen genomen om deze
persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Onze medewerkers kunnen alleen die
persoonsgegevens inzien als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden en
daartoe toestemming is verleend.
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Wat zijn uw rechten
De betrokkene ofwel de eigenaar van de persoonsgegevens die wij verwerken, beschikt over een
aantal rechten om te bepalen hoe wij de persoonsgegevens verwerken of om de verwerking te
controleren:
Recht op inzage

U kunt een overzicht vragen van uw persoonsgegevens die wij in onze administratie hebben. Wij
verstrekken dit overzicht kosteloos.

Recht op rectificatie en aanvulling

U kunt vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren
als u denkt dat deze niet juist zijn. Dat vinden wij
belangrijk en stellen we zeer op prijs omdat we alleen
op basis van juiste gegevens ons werk kunnen doen.

Recht op vergetelheid

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens uit onze
administratie te verwijderen als u niet langer wilt dat
wij daarover beschikken en de wet ons dit toestaat.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt ons vragen uw persoonsgegevens uitsluitend
te gebruiken voor een specifiek doel. Bijvoorbeeld
als wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben,
maar u wilt dat we ze bewaren omdat u ze nodig
heeft voor een juridisch geschil dat nog loopt.

Recht van dataportabiliteit

U kunt ons vragen uw gegevens over te dragen aan
een andere organisatie, zoals een advocaat of
accountant.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken vanuit onze bedrijfsactiviteiten
(gerechtvaardigd belang van de onderneming). We
houden u bijvoorbeeld graag op de hoogte van onze
dienstverlening of ontwikkelingen in de markt. Als u
dit niet wilt, kunt u bezwaar maken en zullen wij
binnen een week aan uw verzoek voldoen

U heeft een klacht
Vindt u dat we niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens omgaan? Of wilt u weten hoe we
binnen onze onderneming uw persoonsgegevens verwerken? Neem dan contact met ons op:
Mevr. D.P.M. (Ineke) Kok - email: inekekok@wftassist.nl – tel. 06 - 54377013
Wft Assist - Kvk 50071262
Princenhof Park 19
3972 NG Driebergen-Rijsenburg
Hebben we u niet kunnen overtuigen en blijft u van mening dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw
persoonsgegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
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