Privacy Policy
Het doel van dit Privacybeleid is om U, in overeenstemming met de toepasselijke
Algemene Verordening Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening
Gegevensbescherming - AVG – wordt aangeduid en de toepasselijke lokale wetgeving
inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult) te informeren over de voorwaarden
voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Financial Bridge B.V, Lieven de
Keylaan 16, 2101 VE Heemstede, Nederland, geregistreerd in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 51877929 (hierna te noemen, "Financial
Bridge", "Wij" of "Ons").
1. Wat doen wij met uw informatie?
De persoonsgegevens die Wij verwerken, zullen gedeeld worden door ons op
basis van de essentiële behoeften, zoals volgt:
Categorieën

Doel van het verwerken

1 Geïnteresseerden in opleidingen

De herkenning van de potentiële klant te
vergemakkelijken wanneer deze interactie
voert met opleidingsadviseur Financial Bridge.
Hiervoor wordt informatie over naam, adres en
woonplaats voor de duur van 1 jaar
vastgelegd.

2 Deelnemers aan de opleidingen

Het vastleggen van noodzakelijke informatie
zoals naam, adres en woonplaats. In de
voorkomende gevallen is ook het vastleggen
van geboortedatum en vooropleiding
noodzakelijk. In veel gevallen zal deze
informatie beschikbaar zijn bij de
opdrachtgever (werkgever van deelnemer)
waarbij de voorgenoemde informatie niet door
Financial Bridge B.V. zal worden vastgelegd.
Deze informatie wordt vastgelegd voor de
periode van 10 jaar. Dit om navragen van
zowel deelnemer, opdrachtgever en derden te
kunnen beantwoorden.
De naam, adres en woonplaatsgegevens van
opdrachtgever(s) wordt vastgelegd gedurende

3 Opdrachtgever(s)

de periode van 10 jaar. Dit om
(administratieve) vragen te kunnen
beantwoorden.

4.Geïnteresseerden in diensten van
gerechtelijke deskundige

Het vastleggen van informatie omtrent naam,
adres, woonplaats voor de duur van 1 jaar.
Vertrouwelijke gegevens, zoals naam, adres,
5. Opdrachtgever(s) voor gerechtelijke woonplaats, financiële gegevens,
deskundige rapport(en)
communicatie tussen partijen, fiscale
gegevens worden verstrekt aan Financial
Bridge B.V. om de opdracht vanuit de
rechtelijke macht goed uit te kunnen voeren.
Deze gegevens worden voor de duur van 10
jaar bewaard om (op verzoek) vragen achteraf
te kunnen beantwoorden.

2. Worden uw persoonsgegevens overgedragen buiten de EU?
Het kan Financial Bridge B.V. mogelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens over te
dragen aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In
dat geval worden de gegevens overgedragen op basis van overdrachtmechanismen in
overeenstemming met de toepasselijke Verordening inzake Gegevensbescherming.
3. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
De bewaartermijn van Uw persoonsgegevens, die verzameld worden door Financial
Bridge B.V., kan per doel van gegevensverwerking worden bepaald aan de hand van de
volgende criteria:
 de gegevens die voor een bepaald doel zijn opgeslagen, worden zolang als
nodig voor het doel van de verwerking van persoonsgegevens bewaard, zoals
gedefinieerd in bovengenoemde artikel 1 (duur van het contract met U, wettelijk
vereiste duur, gedurende de commerciële relatie met U).
 Uw persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd om gebruikt te worden
in geval van een geding of een geschil gedurende de periode tot de
verjaringstermijn van toepassing op het gerelateerde doel.
 vervolgens worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd.
4. Wat zijn uw rechten en hoe kan U ze uitoefenen?
In overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft U het recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op
gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van
een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden of om deze aan een
aanbieder naar keuze te verstrekken (recht op overdraagbaarheid van gegevens), het
recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer

deze worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden of wanneer de verwerking is
gebaseerd op een legitiem belang.
U kan uw toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking gebaseerd is
op Uw toestemming.
Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de toepasselijke
Algemene Verordening Gegevensbescherming.
U kan al deze rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek te versturen aan:
Financial Bridge B.V.
Lieven de Keylaan 16
2101 VE HEEMSTEDE
of via internet op het volgende adres www.financialbridge.nl
of via de telefoon op het volgende nummer: + 31 (6) 54630149
U kunt ook uw recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegeven) door uw claim te sturen naar:
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

