Privacyverklaring PVA Financieel B.V.
Inleiding:
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die PVA Financieel B.V (hierna te noemen:
PVA) verwerkt voor haar klanten en relaties. Indien u een opdracht verstrekt aan PVA, geeft u uitdrukkelijk
toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. We adviseren u om kennis te nemen van onderstaande.
Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens is in beginsel: een bestuurder van PVA ,
statutair gevestigd Commandeurskade 5, 3155 AC te Maasland. U kunt ons ook telefonisch bereiken via het
telefoonnummer 06 20 200 419 of via het algemene emailadres info@pvafinancieel.nl.
Wettelijk kader
PVA heeft een privacybeleid dat is afgestemd op de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het privacybeleid van PVA werkt door in overeenkomsten,
gedragsregels en maatregelen ter bescherming.
Doel
Als PVA gegevens van u bewaart, is dat altijd in het kader van de opdracht of andere afspraak die gemaakt is
tussen u en de vertegenwoordiger van PVA .
De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. De gegevens
worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder uw uitdrukkelijke en voorafgaande
toestemming. De gegevens kunnen wel binnen PVA gebruikt worden door andere medewerkers.
Voor de totstandkoming van een opdracht kan contact noodzakelijk zijn met een derde. Het betreft
bijvoorbeeld een ander bedrijf uit de sector, een adviseur, de gemeente enz. Mocht dat nodig zijn dan zullen
wij dat vooraf met u afstemmen en uw toestemming vragen om noodzakelijke informatie te delen.
Wettelijke grondslag
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt als dat volgens de wet is toegestaan. Dat kan zijn wegens een
wettelijke verplichting tot verwerking of vanwege de overeenkomst met u. Deze gegevens worden niet langer
bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de overeenkomst en de bijbehorende verplichtingen. Als
gegevens niet meer nodig zijn worden ze verwijderd uit onze bestanden.
Vertrouwelijkheid
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Jaarlijks controleren wij hierop. Al onze medewerkers hebben
hiertoe een geheimhoudingsplicht.
Veilig bewaren
Uw persoonsgegevens worden op een veilige wijze bewaard. Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft
PVA een streng en strikt beleid omtrent computerveiligheid, zoals software-updates, persoonlijke
wachtwoorden, beveiligingsprogramma’s,.
Bewaartermijn
PVA bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd aangezien opdrachten veelal een lange looptijd
hebben. Ook komt herhaling van opdrachten voor waarbij het van belang kan zijn om eerder verstrekte
gegevens opnieuw te gebruiken in het kader van een nieuwe opdracht.
Het is betrokkene te allen tijde toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om gegevens voor een
maximale periode te bewaren. Er zal in dat geval een verklaring worden opgesteld waarin de uitdrukkelijke
periode is vastgelegd. Deze verklaring zal door verantwoordelijke en betrokkene worden ondertekend

Welke persoonsgegevens bewaren wij ?









Voor- en achternaam
Geboortedatum (in sommige gevallen)
Geslacht
(post)adres
Telefoonnummer
Emailgegevens
IBAN nummer
Overige persoonsgegevens die van belang kunnen zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor
opdracht is verstrekt
Uw rechten:
Opzegging en intrekking
U kunt te allen tijde uw gegevens laten verwijderen. Hiertoe kunt u een schriftelijk verzoek worden ingediend
per post of per emailbericht, geadresseerd aan info@pvafinancieel.nl
Inzage, verwijderen, overdracht, klachten en vragen
Via het algemeen emailadres info@financieel.nl kan een verzoek worden ingediend om de persoonsgegevens
in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
Mocht u bezwaar willen maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens of een klacht willen indienen,
kunt u dit per email doen via het adres info@pvafinancieel.nl;
Alle overige vragen die u wilt stellen kunnen eveneens aan het emailadres info@pvafinancieel.nl verzonden
worden.
Termijn
Bovenstaande verzoeken worden binnen een redelijke termijn afgewikkeld, doch uiterlijk binnen 1 maand.
Mocht deze termijn om welke reden ook niet haalbaar zijn, wordt betrokkene hierover tijdig geïnformeerd en
zal afhandeling binnen 3 maanden na ontvangst van het verzoek worden uitgevoerd.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacy statement gewijzigd wordt. De meest recente versie is te allen tijde terug te
vinden via onze website www.pvafinancieel.nl.
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