
Privacy Statement AVG 2018 
 

 

 

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij? 

 

 Contact gegevens 

 Identificatie gegevens 

 Gegevens in verband met dienstverband 

 Financiële gegevens 

 Gegevens i.v.m. financiële producten 

 Gezondheidsverklaringen (tijdelijk) 

 Gegevens strafrechtelijke feiten (tijdelijk) 

 

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 

 Adviseren en bemiddelen van financiële producten 

 Uitvoeren van financiële overeenkomsten  

 Voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals zorgplicht 

 Marketingactiviteiten 

 Relatiebeheer 

 Versturen nieuwsbrieven en -mails. 

 

 

Wanneer mogen wij uw persoonsgegevens verwerken? 

 

 
 

 
   

  
 

 

Als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze 

overeenkomst met u. 

 

Als dit noodzakelijk is voor uitvoering van onze 

noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke 

    

Als dit toegestaan is in het kader van onze 

bedrijfsactiviteiten waarbij wij uw belang in acht nemen. 

 

Als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor 

specifiek genoemde doeleinden 

   

 

 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

 Zolang we deze nodig hebben, in ieder geval gedurende de looptijd van onze 

relatie of overeenkomst 

 Gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden 
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Hoe kunt u controle uitoefenen op verwerking van uw gegevens? 

 

 

 

Informatie of wij gegevens van u verwerken

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Inzage in uw gegevens 

 

 

 

Bezwaar tegen gebruik van uw gegevens 

 

 

 

Overdracht van Gegevens 

 

 

Aanpassing van uw gegevens 

 

 

 

Beperking van uw gegevens 

 

 

 

Wissen van uw gegevens

LET OP: wij kunnen mogelijk niet in alle gevallen tegemoetkomen aan een verzoek 

Als  dit het geval is, zullen we je dit gemotiveerd laten weten. 

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

Wij zorgen voor een passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. 

 

Wat moet je nog meer weten? 

 Wijzigingen van de privacy statement: op onze website  vindt u altijd het meest 

actuele statement. 

 Klachtrecht: neem contact met ons op. U kunt ook een klacht indienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens.  

 Kijk hiervoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  

 

Contact: 

 DGB Adviesgroep BV 

 020-6595952 

 info@dgbnet.nl 

 Postbus 321, 1171 AH Badhoevedorp 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
mailto:info@dgbnet.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9tNjPzqjbAhXOsaQKHdzdDfcQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/nl/informatie-de-hand-opmerking-2910636/&psig=AOvVaw1KkY24VFZSBGBF4wqcJGeU&ust=1527604021280093
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.argonaut.nl/upload/pages/img5908826b8e120.jpg&imgrefurl=https://www.argonaut.nl/bezwaar-en-beroep&docid=mlZ4uNOx6c3ZkM&tbnid=wl4s1rLts0fuIM:&vet=10ahUKEwitia6pz6jbAhVBr6QKHYMVCaIQMwhhKBowGg..i&w=1900&h=651&bih=856&biw=1778&q=bezwaar&ved=0ahUKEwitia6pz6jbAhVBr6QKHYMVCaIQMwhhKBowGg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim_6mY0KjbAhXQyqQKHXKQBpwQjRx6BAgBEAU&url=http://waaslandmotor.com/aanpassing-persoonlijke-gegevens/&psig=AOvVaw1MH92FfgItg6QsDxzIKheC&ust=1527604428608679
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje6PTZ0KjbAhWL-qQKHRRPCG0QjRx6BAgBEAU&url=https://zorgkrant.nl/management-en-beleid/8873-last-onder-dwangsom-van-zorginstelling-de-zorgconsulent-beeindigd&psig=AOvVaw3TV9v5gov3wh9QH_7u87U5&ust=1527604546546364
https://www.windows-helpdesk.nl/harde-schijf-wissen/

