
1.  Privacy beleid  

 

Uw privacy is belangrijk voor ons. We willen transparant met u zijn over welke persoonsgegevens we 

verzamelen, waarom we deze verzamelen en wat we ermee doen. Bovendien willen wij dat u uw 

rechten met betrekking tot deze persoonsgegevens kent. Daarom raden wij u ten zeerste aan om dit 

privacybeleid te lezen en als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op.  

 

2. Definities  

 

De volgende definities zullen u helpen om deze privacy policy te begrijpen: • "wij", "onze", "ons", 

verwijst naar AMFINANZASS BV 

 • "u", "uw" verwijst naar een websitebezoeker.  

 • "Persoonsgegevens" verwijst naar alle informatie die u als individu identificeert (direct of indirect). 

 • "Website": verwijst naar www.amfinanzass.be evenals alle webpagina's, platforms, interactieve 

functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken, tabbladen van sociale netwerk of andere 

aanbiedingen die een link naar dit privacybeleid plaatsen, zijn onderhevig aan dit privacybeleid.  

 

3. Welke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelen wij over u en waarom?  

 

• Informatie die u ons geeft: wij verzamelen, bewaren en verwerken alle informatie die u op onze 

websites invoert of op een andere manier aan ons verstrekt. Wanneer u zich abonneert op onze 

nieuwsbrief, verzamelen wij uw naam, achternaam en e-mailadres om onze nieuwsbrief op een 

persoonlijke manier te kunnen verzenden.  

• Automatische informatie: wanneer u onze website bezoekt of een nieuwsbrief van ons ontvangt, 

verzamelen wij informatie via cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine, eenvoudige 

tekstbestanden die uw computer of mobiele apparaat opslaan wanneer u onze website bezoekt. De 

andere technieken die we gebruiken zijn JavaScript en web beacons. Dit zijn standaard 

internettechnieken die er samen met cookies zijn om ervoor te zorgen dat een systeeminformatie 

kan verzamelen (Java-scripts), dit kan opslaan in kleine, eenvoudige tekstbestanden (cookies) en 

vervolgens kan verzenden (webbakens). We verzamelen de volgende informatie (deze lijst is niet 

uitputtend): Internet Protocol (IP) adres; Browser type en-versie; Geolocatie Klikgedrag. Wij 

verzamelen deze informatie voor functionele en analytische doeleinden. 

Functionele cookies helpen ons om u een website te bieden die gebruiksvriendelijk is. Deze cookies 

stellen ons in staat om uw browserinstellingen te onthouden, zodat u onze website optimaal 

bekijken.  

o analytische cookies worden gebruikt om de ervaring van onze website te optimaliseren. Het 

verzamelt informatie over uw gedrag op onze website. Bijvoorbeeld, op welke pagina van onze 

website u bent, hoe lang u die pagina bezoekt, enz. Als u niet wilt dat wij deze informatie 

verzamelen, u uw browserinstellingen dienovereenkomstig instellen. Wij willen u er echter aan 

herinneren dat als u geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat 

onze website goed functioneert.  

 

 

 

4. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?  

 

We bewaren persoonsgegevens over u slechts zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze 

zijn verzameld of zoals vereist op grond van een contract of door de toepasselijke wetgeving. 



Wanneer u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief, bewaren wij uw persoonsgegevens zolang u zich 

niet afmeldt. Cookies worden 1 maand bewaard. 

 

5. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens 

 

 Zodra u ons uw gegevens hebt verstrekt, ofwel actief of automatisch, heeft u het recht om: 

 • toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij van u hebben; 

 • Verzoeken om rectificatie, wissing, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; 

 • Bezwaar maken tegen verwerking; 

 • Overdraagbaarheid van gegevens (wat betekent dat uw gegevens moeten worden overgebracht 

naar een andere organisatie in machineleesbare standaardindeling);  

 

6. Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens te beschermen  

 

Die wij inzetten om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen.  

We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige wijze dat de 

verwerking zal voldoen aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving en de bescherming 

van uw rechten waarborgt. Accounts vereisen een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen. 

U moet uw gebruikersnaam en wachtwoord beveiligen en deze nooit bekendmaken aan een derde 

partij. Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonsgegevens behandelen of beschermen, neem dan 

contact met ons op.  

 

7. Waar wordt de website gehost en de gegevens die zich bevinden?  

 

De website wordt gehost door One.com in Denemarken. Uw persoonlijke gegevens worden veilig 

opgeslagen in hun datacenter.  

 

8. Welke informatie wordt door de organisatie gedeeld? (indien van toepassing)  

 

We kunnen uw gegevens delen met derden indien nodig voor het verwerken van de bestanden.  

 

9. Overdragen wij uw gegevens buiten de EEA? (indien van toepassing)  

 

We zullen uw informatie niet overdragen buiten de EEA, behalve indien nodig voor het verwerken 

van de bestanden. 

 

10. Wat gebeurt er als het privacybeleid verandert?  

 

We kunnen dit privacybeleid op elk moment en van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen 

zijn onmiddellijk van kracht na kennisgeving, die we op enigerlei wijze kunnen geven, inclusief, maar 

niet beperkt tot, door het plaatsen van een herziene versie van dit privacybeleid of andere 

kennisgeving op de website. We raden u aan dit privacybeleid vaak door te lezen om op de hoogte te 

blijven van wijzigingen die u kunnen beïnvloeden, aangezien uw voortgezette gebruik van de website 

uw voortdurende toestemming betekent om gebonden te zijn aan dit privacybeleid.  


