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PRIVACYVERKLARING 
 
Human Financieel verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze 
website, en/of van onze diensten.   
 
Contactgegevens 
 
Human Financieel 
Koningskers 25 
6846 HB Arnhem 
Telefoonnummer: 06-21563245 
E-mailadres: info@humanfinancieel.nl 
Kamer van Koophandel nummer: 72985976 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 
- Nationaliteit 
- Identificatie gegevens 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- IP-adres 
 
Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken 
- Burgerservicenummer 
 
Human Financieel verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen 
- Om onze opdrachten en diensten te kunnen uitvoeren; 
- Om telefonisch of per e-mail contact met je op te nemen als je daar om verzoekt; 
- Om telefonisch of per e-mail contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te   

voeren; 
- Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
- Voor het verzenden van een nieuwsbrief. 
  
Naam, e-mail en telefoonnummer die vrijwillig op de website van Human Financieel worden 
achtergelaten zullen alleen gebruikt worden om met jou te communiceren.  
 
De verwerking van persoonsgegevens door Human Financieel gebeurt op de hierboven omschreven 
manier en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting, voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, of is gebaseerd op jouw 
toestemming. Gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken.   
 
Hoe lang Human Financieel je persoonsgegevens bewaart 
Human Financieel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om diensten te 
verlenen of voor doeleinden waarvoor gegevens worden verwerkt, tenzij een wettelijk langere 
bewaartermijn is vereist.  
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Delen met anderen 
Human Financieel verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor 
de uitvoering van de overeenkomst met jou en om te voldoen aan een eventuele wettelijke 
verplichting, of met jouw uitdrukkelijke toestemming. 

Met derden die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om 
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Human 
Financieel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

In kaart brengen websitebezoek 
Op de website van Human Financieel www.humanfinancieel.nl worden algemene bezoekgegevens 
bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens 
die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en 
klikgedrag op de website. Human Financieel gebruikt deze informatie om de werking van de website 
te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden 
verstrekt. 

Google Analytics 
Human Financieel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website 
gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Human Financieel bij Google 
zoekresultaatpagina’s zijn.  

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), 
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees 
het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft hier ook het privacybeleid van Google 
Analytics aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over 
de website aan Human Financieel te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de 
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of 
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Human Financieel heeft hier geen 
invloed op. 

Human Financieel heeft Google geen toestemming gegeven om via Human Financieel verkregen 
Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@humanfinancieel.nl. Human Financieel 
zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 
 
 
Beveiliging 
Human Financieel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving 
opgeslagen en de toegang daartoe is afgeschermd. Alleen daartoe geautoriseerde personen hebben 
toegang. 
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Op de website van Human Financieel zijn passieve en actieve beveiligingsmaatregelen van 
toepassing om de integriteit van de website te bewaken. Human Financieel draagt zorg dat alle online 
en offline systemen voorzien zijn van adequate beveiliging en van software updates om deze 
beveiliging te ondersteunen. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Human Financieel 
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@humanfinancieel.nl.    
 
Heb je klachten, vragen of opmerkingen 
Als je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens, of een vraag of een opmerking over 
deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen met Human Financieel op het adres, 
telefoonnummer of e-mailadres zoals hierboven (op het eerste blad) vermeld.  
 
Wijzigingen 
Human Financieel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze website. De laatste wijziging dateert van 1 
november 2018. 


