Privacystatement Fair Deal Financieel advies.
Met dit document geeft Fair deal Financieel Advies uitleg hoe wij met uw
privacy omgaan.
Voor een financieel advies dient u veel persoonlijke en privacy gevoelige
informatie aan te leveren.
Hierbij kunt u denken aan uw bank, paspoort, of pensioengegevens maar
zelfs ook het aanleveren van complete bankafschriften kan noodzakelijk
zijn.
Zonder dit is een financieel advies of een hypotheekaanvraag niet mogelijk
maar willen we ook niet meer vragen dan noodzakelijk.
Uw gegevens worden vervolgens verwerkt in een advies programma en in
een klanten registratiesysteem, noodzakelijk voor een goede
bedrijfsvoering.
Deze gegevens zijn uitsluitend door de behandelaar van uw dossier
inzichtelijk en worden niet gedeeld voor bijvoorbeeld marketing of andere
doeleinden.
Uitwisseling gegevens:
Uw gegevens worden uitsluitend uitgewisseld met een instelling waarvoor
er in overleg is gekozen om onze product aanvraag in te dienen.
Deze aanvraag geschied zoveel mogelijk langs elektronische weg zoals het
HDN, hypotheken datanetwerk, een beveiligde omgeving gangbaar en
speciaal voor hypotheekaanvragen.
Ook is het mogelijk dat deze in een portal van de aanbieder direct worden
ingediend.
Service providers en derden
Wij werken met verschillende service providers samen; deze instelling
verzorgen hypotheekaanvragen en voeren de eerste dossiervoering voor de
geldverstrekkers uit.
Zij zijn voor wat betreft de privacy aan de zelfde eisen onderworpen en
staan eveneens onder toezicht van de AFM.
Daarnaast onderhouden we contact met makelaars, taxateurs en notarissen
voor de uitvoering van de verschillende diensten; ook hierin geld dat
uitsluitend de relevante gegevens worden verstrekt.
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Email en social media:
Over het gebruik van email voor wat betreft het versturen van documenten
dienen we bij aanvang van het adviestraject te overleggen welke
documenten we wel en niet langs deze weg versturen; u verleend mij dus
de toestemming om dit kanaal te benutten.
Bewaarplicht
Financiële dienstverleners hebben vanuit de wet op financieel toezicht een
bewaarplicht van 5 jaar; dit is zo geregeld om de klant ook na het tot stand
komen van de dienst goed te kunnen bedienen en om de zorgplicht te
kunnen uitoefenen.
Ook hierin geldt dat alleen de relevante gegevens zullen worden bewaard.
Papieren dossiers worden na de afhandeling van de transactie vernietigd.
intentie
Fair Deal Financieel Advies heeft de intentie zorgvuldig met uw gegevens
om te gaan en uw privacy te bewaken en te respecteren.
Daarnaast zijn wij als vergunninghouder onder toezicht van de autoriteit
financiële markten aan wiens beleid wij ons conformeren.
U heeft ten aller tijden het recht op inzage in uw dossier en/of verwijdering
van gegevens.
Wel dienen we inzake het laatste te voldoen aan de bewaarplicht zoals
omschreven in de Wet op Financieel Toezicht.
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