Privacyverklaring van Brecheisen Financieel
Adviseurs B.V., HypotheekNet.
Verantwoordelijkheid voor uw gegevens
Brecheisen Financieel Adviseurs B.V., HypotheekNet, nader te noemen HypotheekNet
Brecheisen, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor diverse
derden partijen handelend in hypotheken, verzekeringen, taxaties en notariële akten.
HypotheekNet Brecheisen heeft de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen zijn opgenomen in het meldingenregister.

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, 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.
Wanneer u een hypotheek, verzekering of andere financiële dienst bij onze onderneming
afneemt, vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u rechtstreeks via
onze online omgeving, email of papierendossier.

Zo beveiligen wij 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 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?
Wanneer u van onze diensten gebruik maakt verwerken wij hiervoor gegevens zoals uw
naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, salarisgegevens,
bankrekeningnummer en pensioen. Deze gegevens hebben wij nodig om te kunnen
bemiddelen in diverse financiële diensten. Een uitgebreide beschrijving over onze
documentatieverwerking staat in onze bedrijfsbrede procesbeschrijving.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? Om:






Een overeenkomst te kunnen sluiten tussen de partij in kwestie en u.
Fraude te voorkomen en te bestrijden.
Te voldoen aan wet- en regelgeving.
Onze dienstverlening te verbeteren en deze beter aan te sluiten op uw persoonlijke
situatie.
U te informeren over de geleverde diensten en te attenderen op verandering of
noodzakelijke aanpassingen in uw financiële product.

Uitwisselen van persoonsgegevens
HypotheekNet Brecheisen verstrekt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn aan derden
partijen om de overeenkomst te kunnen sluiten. Alleen met uw toestemming delen wij deze
gegevens om onze diensten te kunnen verlenen. Tenzij dit op de grond van de wet
toegestaan en noodzakelijk is of in geval van fraude.

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 we voldoende zekerheid hebben dat u bent wie u zegt dat u bent.
Daarvoor stellen we controlevragen.
Stuur hiervoor een verzoek tot inzage of correctie naar HypotheekNet Brecheisen, Maliebaan
2, 3581CM Utrecht, onder vermelding van "verzoek tot Inzage" of een e-mail aan
hypotheeknet@brecheisen.nl. Voeg dan een kopie van uw identiteitsbewijs bij. Op deze
kopie kunt u uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. We raden u
aan om op de kopie aan te geven waarvoor die bestemd is.

Afmelden voor persoonlijke nieuwsbrief
U hebt het recht om u af te melden voor de nieuwsbrieven over financiële ontwikkelingen in
Nederland. Met de komst van nieuwe Europese regelgeving op het gebeid van privacy,
worden uw rechten per 25 mei 2018 uitgebreid.

Aanpassing van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe
ontwikkelingen, als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteit of in de wet of rechtspraak.

Hebt u vragen of klachten?
Dan verwijzen wij u door naar de procedure beschreven in onze dienstenwijzer.

