
Privacy policy Finsens. 

In overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschrijven wij 
hieronder hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. In dit policy komt het volgende aanbod: 

- Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
- Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens? 
- Wanneer worden persoonsgegevens gedeeld met derden? 
- Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
- Wat zijn uw rechten t.o.v. persoonsgegevens? 
- Veiligheid van uw persoonsgegevens? 

 
Dit privacy policy is bedoeld om inzicht en transparantie te bieden in de manier waarop Finsens 
omgaat met uw persoonsgegevens in de rol van cliënt, prospect of sollicitant. 
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Om onze dienstverlening goed uit te voeren maken wij gebruik van persoonsgegevens. De soorten 
gegevens die wij verwerken zijn: 

- Basisgegevens zoals voor- en achternaam 
- Contactgegevens zoals mailadres, postadres en telefoonnummer 
- Persoonsgegevens zoals nationaliteit, burgerlijke staat, geboortedatum etc. 
- Financiële gegevens zoals jaaropgaven, salarisstroken, werkgeversverklaringen, 

belastingaangiftes, rekeningafschriften etc. om als intermediair een oordeel te geven over 
een mogelijke hypotheek en hypotheekaanbieders van de benodigde stukken te voorzien. 

- Overige gegevens die benodigd zijn om de business te kunnen uitvoeren. 
 

Deze gegevens verzamelen wij uit openbare bronnen zoals LinkedIn maar ook als u rechtstreeks ons 
de gegevens aanlevert.  
 
Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens? 
Wij verwerken uw persoonsgegevens natuurlijk niet zonder reden. Wij verwerken pas gegevens als 
dat nodig is om de volgende reden(en): 

- Om inzicht te krijgen in de situatie van de cliënt en daarmee de cliënt voorzien met onze 
financiële dienstverlening. 

- Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen in het kader van de Wft, Wwft en 
Europese verordeningen. 

- Om derden te kunnen voorzien van gegevens van cliënten waarvoor Finsens de rol als 
intermediair heeft. 

 
Wanneer worden persoonsgegevens gedeeld met derden? 
Wij zullen uw gegevens niet zonder reden delen met derden. Wanneer wij wel gegevens delen met 
derden is dit om de volgende reden(en): 

- Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen verstrekken wij gegevens aan derden zoals 
toezichthouders en instanties. 

- Wanneer dit relevant is voor onze dienstverlening delen wij dit met derden zoals, 
beleggingsinstellingen, hypotheekverstrekkers, notarissen, taxateurs, verzekeraars en 
stichtingen. 

 
Wanneer wij gegevens met derden zoals hierboven beschreven zal dit zijn volgens een 
verwerkersovereenkomst die wij hebben gesloten met de betrokken partij.  
 
 
 



Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
De tijd dat wij uw gegevens bewaren is niet langer dan redelijkerwijs nodig is en is conform de 
wettelijke vereisten. Wij bewaren uw gegevens: 

- Gedurende de duur van de overeenkomst met een verlenging van 5 jaar mits wij 
toestemming van cliënt hebben om deze gegevens te bewaren. 

- Gedurende bovenstaand punt tot het moment dat de cliënt aangeeft dat wij de gegevens 
niet langer mogen bewaren. 

 
Wat zijn uw rechten t.o.v. persoonsgegevens? 
U, als cliënt, heeft het recht ten alle tijden de persoonsgegevens die wij bewaren op te vragen om in 
te zien. Ook kunt u vragen ons de gegevens te verwijderen of te corrigeren en heeft u het recht om 
een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Mocht u hiervan gebruik willen maken 
kunt u gewoon contact met ons opnemen en dan zullen wij uw verzoek, binnen de wettelijke eisen, 
inwilligen.  
 
Veiligheid van uw persoonsgegevens? 
Wij beschermen uw gegevens door zowel technische als organisatorische maatregelen te treffen en 
daarmee de veiligheid van uw gegevens zo goed mogelijk te bewaken. 
 
 
 
Contactgegevens 
Finsens 
Herengracht 136 
1015BV Amsterdam 
020-2624350 
info@finsens.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@finsens.nl

