Privacyverklaring Wichers Bancair Advies
Wichers Bancair Advies, gevestigd aan de Enschedesestraat 137 te Hengelo Ov, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze
Privacyverklaring.

Contactgegevens
Website
Adres
Postcode en plaats
Telefoon
E-mail

www.wba-nl.com
Enschedesestraat 137
7552 CR Hengelo Ov
074-2433439
info@wba-nl.com.

Persoonsgegevens, die wij verwerken
Wichers Bancair Advies verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens, die wij verwerken:
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Wichers Bancair Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•

Het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening
Het verstrekken van informatie via nieuwsbrief, e-mail en telefoon
Om wettelijke verplichtingen na te komen
Het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming
Wichers Bancair Advies neemt geen besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens.
Het gaat hier om besluiten, die worden genomen door computerprogramma's of -systemen,
zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wichers Bancair Advies bewaart uw persoonsgegevens voor langere tijd, maar niet langer dan
strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke
regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wichers Bancair Advies behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens aan derden te
verstrekken, wanneer dit wettelijk is vereist. Verder zullen wij alleen gegevens met derden
delen, als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen.
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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 Wichers
Bancair Advies. Tevens 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. Om gebruik te
maken van bovengenoemde rechten kunt u contact met ons opnemen via info@wba-nl.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wichers Bancair Advies 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 met ons op via
info@wba-nl.com.

Wijzigingen
Wichers Bancair Advies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
Privacyverklaring. Wij adviseren u dan ook deze verklaring regelmatig te controleren.
Dit document is voor het laatst gewijzigd op 24 januari 2019.
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