Privacybeleid
Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?

Roosendaal Financiële Diensten bewaart en gebruikt uw persoonsgegevens. Dit zijn
gegevens die iets zeggen over u. Bijvoorbeeld uw naam, of de geldverstrekker van uw
hypotheek. We hebben omschreven hoe we met deze gegevens omgaan in ons
‘privacybeleid’. Hieronder leest u meer over de belangrijkste kenmerken van dit beleid.

We ‘verwerken’ persoonsgegevens
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunnen we verschillende soorten
persoonsgegevens van u verwerken. Denk aan uw adres en uw telefoonnummer. Als u al
eerder een hypotheek hebt gehad zetten wij dat in onze administratie omdat dit fiscaal
van belang is. Zo zijn er allerlei situaties denkbaar, waarin we gegevens van u nodig
hebben (en soms delen met anderen) om alles rondom het financieel advies/hypotheek
goed te laten lopen.
‘Verwerken’ is een verzamelnaam voor alles wat we met uw gegevens kunnen doen.
Denk aan het verzamelen en bewaren van gegevens. En het gebruiken van gegevens
bijvoorbeeld voor een brief of een overzicht. Wij zijn verantwoordelijk voor de
persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens beveiligd zijn, volgens de
wettelijke regels. Zodra we de gegevens niet meer nodig hebben, verwijderen we ze. We
verzamelen en bewaren ook niet meer gegevens dan nodig is. Als we gegevens
uitwisselen met anderen, doen we dat onder strenge voorwaarden.

Uw rechten als wij uw gegevens verwerken
U heeft het recht uw gegevens in te zien en u mag uw gegevens verbeteren, aanvullen
en laten verwijderen. U kunt ons ook vragen de verwerking stop te zetten als u denkt
dat wij uw gegevens ten onrechte verwerken. Wij kunnen uw gegevens alleen niet
verwijderen als we de gegevens nodig hebben voor onze wettelijke taak.

Meer weten of een verzoek indienen?
U vindt -binnenkort- het volledige privacybeleid op www.roosendaalfidi.nl
Heeft uw een vraag? Neem dan contact op:
Roosendaal Financiële Diensten, postbus 324, 1600 AH Enkhuizen
Of mail met: info@roosendaalfd.nl Bellen kan ook: 0228-525 411

