
 

Privacy statement Financial Health  

 

Financial Health, gevestigd aan Middelerf 10a te (3851 SP) Ermelo, is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Onze contactgegevens: 

Financial Heath 

Middelerf 10a  

3851 SP Ermelo   

t. 0341-554880 

e. info@financial-health.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken en hoe komen we aan uw gegevens 

Financial Health verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 

omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden 

geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (d.w.z. 

van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer: 

● basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of 

uw functie; 

● contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres; 

● aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit en 

huwelijkse staat; 

● financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer; 

● technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en 

de pagina’s die u bekijkt; 

● persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en 

loopbaangegevens; 

● alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen 

en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen. 

In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u ons een 

opdracht voor financiële coaching geeft, als u onze website bezoekt, een contactformulier op onze 

website invult, bij ons solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen 

tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u. 

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van 

een schuldeiser, de gemeente of van derden in het kader van het dossier dat wij voor u behandelen, 

via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare 

bronnen en websites. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Financial Health verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- financiële coaching; 

- nakomen van wettelijke regels in het kader van bijvoorbeeld een minnelijke / wettelijke 

schuldsaneringsregeling; 

- marketingdoeleinden; 

- gebruik en verbetering van onze website; 

- evaluatie van onze dienstverlening; 
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- sollicitaties. 

Financial Health mag uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. 

De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de 

AVG: 

● Voor de uitvoering van een overeenkomst; 

● Vanwege een wettelijke verplichting; 

● Met uw toestemming; 

● Vanwege een gerechtvaardigd belang. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Financial Health neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 

genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 

medewerker van Financial Health) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Financial Health bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Financial Health verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit 

nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 

van uw gegevens. Financial Health blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Gebruik social media  

Op de website van Financial Health (www.financial-health.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) 

en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken 

of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Financial Health houdt geen toezicht 

op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde 

partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van 

derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te 

lezen. 

 

Statistieken en cookies  

Financial Health houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) en Facebookpagina voor statistische 

doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden 

niet door Financial Health verkocht aan derden.  

 

De website van Financial Health maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het 

gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de 

werking van onze website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien 

Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google 

verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Financial Health geeft u toestemming voor 

het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor 

omschreven.  

 



 

 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze kunt 

blokkeren of verwijderen.  

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Financial Health en heeft u 

het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om 

de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 

genoemde organisatie, te sturen. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 

uw persoonsgegevens sturen naar office@financial-health.nl.  
 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

 

Financial Health wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen 

bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Financial Health neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 

om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 

zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via office@financial-health.nl  
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