
Privacybeleid

E.N.E. Financieel Adviseurs

Wij beschermen jouw persoonlijke gegevens goed. Wij respecteren jouw
privacy en persoonlijke levenssfeer, maar E.N.E. Financieel Adviseurs
heeft soms jouw persoonlijke gegevens nodig. In deze verklaring lees je
hoe wij jouw gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit
privacybeleid is van toepassing op onze website en digitaal portaal
www.relatieviewer.nl (de Website) en de diensten die wij aanbieden (de
Diensten).

Beveiliging van gegevens

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen
tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw
persoonlijke gegevens door onbevoegden. Wij doen dit met Secure
Socket Layer (SSL). Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw
gegevens te maken hebben, er niet bij. Het komt voor dat andere partijen
jouw gegevens van ons krijgen, bijvoorbeeld voor de opslag hiervan. Wij
komen dan met deze partijen in een bewerkersovereenkomst overeen dat
zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Deze partijen verwerken
alleen jouw gegevens in overeenstemming met het doel waarmee wij de
gegevens van je hebben gekregen en volgens onze instructies.

Gegevensverwerking en doeleinden

Jouw persoonlijke gegevens kunnen op verschillende momenten worden
bewaard, zoals wanneer je onze Website e/o portaal bezoekt, een
persoonlijk account maakt op onze Website, gebruik maakt van onze
diensten of contact met ons opneemt. We bewaren gegevens zoals:
n.a.w. inclusief polisgegevens waaronder o.a. documenten en je IBAN.

We bewaren en verwerken je persoonlijke gegevens om onze diensten te
leveren, te verbeteren en te beschermen en om je persoonlijke account te
beheren. Soms zullen we je persoonlijke gegevens gebruiken om je
lopende zaken aan te kunnen passen e/o belangrijke informatie te sturen,
zoals een verandering in onze algemene voorwaarden of privacbeleid.

Zonder jouw toestemming zullen we je gegevens niet delen met anderen.

Nieuwsbrief

E.N.E. Financieel Adviseurs biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de
hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te
zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in
systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeld-
mogelijkheid opgenomen.
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Links

Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze
websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy statement van de
betreffende Website te lezen.

Cookies

Een cookie is een klein tekst bestand dat via de server van een site naar
de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens
op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze
site het apparaat later weer herkent.

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te
verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is,
je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website
kunnen opsporen.

Cookies kun je altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of
uitschakelen. Je ontvangt dan geen cookies meer tijdens het browsen op
onze site. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze site minder goed.

Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Je kunt je persoonlijke gegevens inzien en veranderen door in te loggen
op je persoonlijke account van de relatieviewer. Als je je persoonlijke
gegevens wilt verwijderen, kun je een in-mail sturen via het portaal.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

E.N.E. Financieel Adviseurs kan dit privacybeleid aanpassen. Wij zullen
gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de
hoogte brengen bij wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als
gebruiker raden wij je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Vragen?

Bij vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kun je contact met ons
opnemen via sjaak.vanes@ene-consultancy.nl.
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