Privacyverklaring van Van Ochten Hypotheekadvies, OZ Adviesgroep BV., Van Ochten Echtscheidingsadvies
Wij respecteren uw privacy
Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig,
veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacyverklaring geven we u graag duidelijkheid over wat we
met uw persoonsgegevens doen.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam, geboortedatum,
contactgegevens, bankrekeningnummer, kenteken, salarisgegevens en burgerservicenummer (BSN). Wij
verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp), de daarvan afgeleide regels zoals de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Financiële Instellingen. Daarnaast houden we ons aan andere regelgeving met privacy-bepalingen, zoals de
Telecommunicatiewet.
Wanneer u een verzekering, bankproduct of andere financiële dienst bij ons aanvraagt, vragen wij om uw
persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u of uw werkgever aan ons via uw adviseur of rechtstreeks via
bijvoorbeeld de website, e-mail of telefoon.
Zo beveiligen we uw gegevens
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om
uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze
website en IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van ruimtes
waar gegevens zijn opgeslagen, informatiebeveiligingsbeleid en training van onze medewerkers.
Welke gegevens verwerken wij van u?
U kunt onze producten en diensten aanvragen via een adviseur en voor sommige producten en diensten kunt u
gebruik maken van een online aanvraagformulier op onze website. Wij verwerken hiervoor gegevens zoals uw
naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en uw bankrekeningnummer. Bij verzekeringen zoals
een pensioen- of arbeidsongeschiktheidsverzekering en hypotheken vragen wij ook uw salarisgegevens.
Daarnaast vragen wij u soms om gegevens die nodig zijn om het verzekeringsrisico te kunnen inschatten, zoals
uw beroep en indien nodig uw gezondheid.

Gezondheidsgegevens
Voor het accepteren of uitvoeren van verzekeringen zoals levens-, en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen,
hebben wij informatie over uw gezondheid nodig. Als wij gegevens van uw arts nodig hebben, dan vragen wij
daarvoor uw toestemming.
Onze medewerkers verwerken alleen gezondheidsgegevens als zij die voor de uitvoering van de werkzaamheden
nodig hebben. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de gegevens die zij
verwerken. .
Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Als u een verzekering, bankproduct of andere financiële dienst bij ons aanvraagt, via uw adviseur of rechtstreeks,
dan vragen wij om uw persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:
•

de aanvraag te verwerken

•

met u een overeenkomst te sluiten en om die uit te voeren

•

uw claim, declaratie of schade af te handelen

•

fraude te voorkomen en te bestrijden. Hiervoor kunnen we ook openbare gegevens over u op internet
gebruiken

•

te zorgen dat de financiële sector veilig en integer blijft

•

te voldoen aan wet- en regelgeving

•

deze, voor zover toegestaan, te delen met zakelijke partners, zoals adviseurs

•

marktonderzoek te doen

•

statistische analyses uit te voeren

•

onze dienstverlening te verbeteren en onze dienstverlening beter aan te laten sluiten op uw
persoonlijke situatie

•

de relatie met u te onderhouden en uit te breiden

•

u te informeren over onze producten

Uitwisselen van persoonsgegevens
Van Ochten Hypotheekadvies, OZ Adviesgroep en Van Ochten Echtscheidingsadvies verstrekt geen
persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is of in geval van
fraude.
Samenwerking met zakelijke partners
Als dat wettelijk is toegestaan kunnen wij de gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening uitwisselen met uw
adviseur. Soms hebben wij daarvoor uw toestemming nodig.

Gegevens verstrekken aan de overheid
Soms zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens door te geven aan de overheid. Denk daarbij aan de
Belastingdienst, of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Communicatie via social mediaplatforms, chat en Whatsapp
U kunt er voor kiezen om met ons te chatten, contact op te nemen via onze social mediapagina’s zoals
Facebook, LinkedIn en Twitter of via WhatsApp. Als u ons benadert via één van deze kanalen, bewaren wij deze
gegevens in een beveiligde omgeving. Om te kunnen reageren op persoonlijke vragen in uw social mediabericht
vragen wij in een persoonlijk bericht (direct message of e-mail) om uw gegevens met ons te delen. Wij kunnen
dan controleren of we met de juiste persoon in gesprek zijn.
Op de gegevens die wij van u krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van
social media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social
mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social mediaplatforms buiten
de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de
Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social mediakanalen
goed door te nemen.
Wat zijn uw rechten?
Gegevens inzien of verbeteren
U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te
laten aanpassen of verwijderen.
Wanneer u inzage in uw gegevens wilt, geven we deze pas als wij voldoende zekerheid hebben dat u bent wie u
zegt dat u bent. Daarvoor stellen we controlevragen. In sommige gevallen kunnen we ervoor kiezen om geen
gegevens over uw gezondheid te geven, bijvoorbeeld als we het verstandiger vinden dat de huisarts een
toelichting geeft. In zo’n geval geven we bij u aan hoe de informatie wel gedeeld of opgevraagd kan worden.
Aanpassing van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er
iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze
privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan een van onze websites. Deze tekst is voor
het laatst aangepast op 1 november 2017.

Hebt u vragen of klachten?
Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Of hebt u klachten over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens?
Dan kunt u contact opnemen met Van Ochten Hypotheekadvies. Stuur een mail. Of een brief naar:
Van Ochten Hypotheekadvies
t.a.v. de privacy officer
Doelweijk 9
3264 AC Nieuw Beijerland

