PRIVACY STATEMENT
Factoring Vergelijker – versie 1 2020
Het kan zijn dat u persoonsgegevens met ons deelt. Wij, het team van Factoring Vergelijker, vinden
het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens en dat we ons bij de verwerking van die
gegevens houden aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hierin
wordt o.a. van ons verlangd om open met u te communiceren over welke gegevens wij verzamelen,
waarom wij dat doen, hoe we dat doen, wat we daarmee doen, hoe we deze gegevens beveiligen en
wat uw rechten daarbij zijn. Dit doen wij dan ook middels dit Privacy Statement.
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
Factoring Vergelijker (KvK. 51835193)
Laan Nieuwer-Amstel 32 - 1182 JT - Amstelveen
DOEL & WETTELIJKE BASIS
DOEL
-

Het informeren over- en verlenen van factoringdiensten, inclusief doch niet beperkt tot,
risicoanalyse, financiering, verzekering en debiteurenbeheer.
Het pogen tot stand te brengen, tot stand brengen, in stand houden en beëindigen van een
arbeidsrelatie.
Het uitoefenen van een door ons verkregen vorderingsrecht.

WETTELIJKE BASIS
-

-

De gegevens kunnen (deels) noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een factoring- of
arbeidsovereenkomst, verder vragen wij voor het gebruik uw toestemming.
Ingevolge de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn
wij verplicht een cliënten-onderzoek te verrichten, waaronder het identificeren van de cliënt
en de uiteindelijk belanghebbende en deze gegevens te bewaren tot 5 jaar na het beëindigen
van onze zakelijke relatie.
Gezien bovengenoemde wettelijke verplichting, kunnen wij u geen diensten verlenen/ zijn
wij genoodzaakt onze dienstverlening aan u te staken wanneer u ervoor kiest om uw
persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken.

3e PARTIJEN
Voor de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken kan het zijn dat uw gegevens worden
gedeeld met bedrijven in de volgende categorieën:
- Website marketing analyse
- IT & Data opslag
PRIVACY STATEMENT Factoring Vergelijker

- Commerciële afhandeling
- Risicoanalyse
- Verzekering
- Bank
- Debiteurenbeheer
- Salarisadministratie
- Bijzonder beheer (incasso & advocatuur)
Om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen wordt niet meer informatie gedeeld dan
noodzakelijk en zijn met alle partijen Verwerkersovereenkomsten afgesloten.
Vanuit onze normale bedrijfsvoering zullen persoonsgegevens niet worden gedeeld met personen,
bedrijven, organisaties of overheden buiten de EU. Mocht dit toch voorkomen, dan zullen wij u
hiervan op de hoogte stellen.
BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS
In principe bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoelang we uw gegevens
bewaren hang af van deze zaken:
-

-

Met welk doel bewaren we uw gegevens?
(Bijvoorbeeld: zijn uw gegevens eenmalig nodig geweest, dan worden deze hierna
verwijderd. Zijn uw gegevens nodig voor het in de toekomst kunnen uitvoeren van een
overeenkomst, dan worden uw gegevens gedurende die periode bewaard)
Hoelang moeten we van de wet de gegevens bewaren?
(Bijvoorbeeld: gegevens die onderdeel zijn van het door de Wwft verplichte clientenonderzoek bewaren we tot 5 jaar na het beëindigen van onze zakelijke relatie)

UW PERSOONSGEGEVENS, UW RECHTEN
Zolang wij door wetgeving niet anders verplicht zijn, mag U de volgende dingen doen met de
persoonsgegevens die we van u hebben:
-

Bekijken
Aanpassen
Beperken
Verwijderen (enkel wanneer het geen wettelijke verplichting betreft)
Bezwaar maken tegen de verwerking ervan
Ontvangen op een manier waarop u de gegevens gemakkelijk aan een ander kunt geven

Neemt u hiervoor gerust contact met ons op.
NOG VRAGEN OVER UW PRIVACY?
Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over hoe wij uw persoonsgegevens
gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op. We zullen dan ons uiterste best doen om uw
privacy vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Bent u toch niet tevreden met onze reactie? Dan
staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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