PRIVACYVERKLARING
Uw gegevens zijn veilig en beschermd
De beveiliging en bescherming van uw gegevens door Jan Maliepaard Fine Art & Finance, th. o.d.n. Sociale BelastingHulp Gouda,
hierna te noemen JMFF, zijn geheel in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. JMFF behandelt
de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. JMFF geeft de door u verstrekte gegevens niet door
aan andere partijen.

Contactpersoon privacybeleid
• Jan Maliepaard
• Email: info@jmff.nl
• Telefoon: 06-47689306

Rechtsgrond en doel gegevensverwerking
De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is dat het verwerken van deze gegevens noodzakelijk is voor de
uitvoering van een overeenkomst. Het doel van het verwerken van de persoonsgegevens is om de adviesvragen van de klanten
van JMFF te beantwoorden en hen van een passend en persoonlijk financieel te voorzien.

Gegevensbeschermingsbeleid
• JMFF maakt gebruik van naam, adres en woonplaatsgegevens van zijn klanten en van hun financiële gegevens (met name
gegevens over hun inkomen en vermogen).
• De persoonsgegevens zijn nodig om de klanten van JMFF van passend financieel advies te kunnen voorzien.
• JMFF vraagt alleen de gegevens op die nodig zijn om de overeengekomen adviesvraag uit te kunnen voeren.
• Alle klanten van JMFF hebben altijd het recht om hun gegevens in te zien, te wijzigen, te wissen en om hun geregistreerde
gegevens te ontvangen.
• Alle klanten van JMFF hebben altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
• De persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard, om bij eventuele vervolgvragen de klant snel en tegen lage
kosten van dienst te kunnen zijn.
• JMFF heeft alle gegevens beveiligd door deze lokaal op te slaan op apparatuur die alleen door JMFF gebruikt kan worden.
Backups worden gemaakt op schijfruimte die zich elders bevindt en die alleen voor JMFF toegankelijk is.

Google Analytics
De websites van JMFF maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.
(Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om JMFF te helpen analyseren hoe gebruikers de websites gebruiken. De
door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de websites (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de
websites gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te
bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ipadres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Door gebruik
te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de
doeleinden zoals hiervoor omschreven.

