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WIE ZIJN WE?
Welboren FinancieelAdvies heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiéle diensten en producten. Blj deze dienstverlening aan klanten venľerken We een veelheid Van persoonsgegevens.

Onze contactgegevens

.

zijn

:

Welboren Financieel Advies
0251-860212

.

info@welvertrouwd.nl

.

www.welvertrouwd.nl

.

Middelweg 2 A. Uitgeest

WAAROM DlT STATEMENT?
We zijn ervoor verantwoordeh.lk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk be'
schermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving.
We willen transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft
ten aanzien van uw eigen gegevens. ln dit Privacy Statement informeren we u
hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact
met ons op.

1.

SOORTEN GEGEVENS

1.1 Wij venľerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens Van u:
- contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en
- emailadres;
- leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
- gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs
(soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewls);

-

gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en

-

gegevens over financiéle situatie, Vermogen, en eventuele schulden;

-

gegevens over huidige financiéle producten, zoals bankrekeningen oÍ verze_

-

bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige geval-

-

gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien rele-

-

gegevens ingediende claims/claimhistorie;
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keringen;
Ien);

vant);

1.2

neer wij gezo nd heidsgegeve nS of strafrechteh.; ke g egevens venľerken,
doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.
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2. DOELEN VAN DE VERWERKING VAN DE

GEGEVENS

2.1 wii venľerken uW persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activi_
teiten in onze onderneming:

.

het beoordelen en accepteren Van potentiéle klanten;

.

het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;

.

het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;

.

.

.

het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van
statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;

het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactivlteiten om een
relatie met een (potentiéle) klant tot stand te brengen, ln stand te houden
of uit te breiden;

het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

