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Introductie
Via de websites van Finqle B.V. (hierna “Finqle”) worden persoonsgegevens verwerkt.
Persoonsgegevens worden door Finqle op zorgvuldige en vertrouwelijke manier verwerkt
conform de Europese General Data Protection Regulation (hierna “GDPR”). In deze
verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, gebruiken en met welk doel. Als u
na aanleiding van deze verklaring nog vragen heeft, kunt u te allen tijde (telefonisch) contact
opnemen met onze organisatie.
Verzamelde gegevens, gebruik en bewaartermijn
Tijdens het gebruik van onze websites en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter.
Zo kunt u het contactformulieren invullen, inschrijven op nieuwsbrieven, en inloggen op ons
platform. Afhankelijk van de acties die uitvoert op onze site, kunnen wij onderstaande
informatie verzamelen.
●
●
●
●
●
●
●

NAW-gegevens;
KvK-gegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
IP-adres;
ID-bewijs(gegevens);
Logingegevens.

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor onderstaande doeleinden, en voor
doeleinden die daar nauw mee samenhangen.
●
●
●
●
●
●
●
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●
●

het verlenen van toegang tot de website;
het aanbieden van functionaliteiten via de website;
het aanbieden van diensten en services;
het aanmaken van uw account;
het controleren van toegang tot uw account;
het afhandelen van uw bestellingen;
het factureren van de afgenomen diensten;
het registreren van domeinnamen;
het versturen van nieuwsbrieven;
het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening;
het beantwoorden en afhandelen van door u gestelde vragen;
het aanbieden van gerichte advertenties via zoekmachines.

Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt kunt u ons een verzoek sturen om deze
gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt dit verzoek sturen naar
info@finqle.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de
gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met eventuele wettelijke
bewaartermijnen.
Cookies
Onze websites maken gebruik van cookies. U kunt de cookies uitschakelen in uw
browserinstellingen, maar mogelijke werken onze websites dan niet meer optimaal. Wij
gebruiken cookies voor onderstaande redenen.
●
●

het gebruik van de website te analyseren en te verbeteren
internetaanbod interessanter te maken door gerichte advertenties

Verstrekking aan derden
Finqle verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst of in gevallen waarin wij dit op basis van de wet mogen of
moeten doen. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van
derden die door middel van links met onze website verbonden zijn.
Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde
toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke
personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens
afgeschermd is.
Wijzigingen privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.
Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op
grond van de geldende privacywetgeving hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.
Contact
Finqle B.V.
Klaprozenweg 75 H
1033NN Amsterdam | info@finqle.nl

