Privacy- en cookieverklaring van WaardeInzicht
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze organisatie

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van
deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft
degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden voor
onze organisatie specifieke regels gericht op de identificatie van de opdrachtgever in het
kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
Deze Privacy- en cookieverklaring, in het vervolg de “Verklaring” genoemd, is bedoeld om u
te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de
WWFT.
Doeleinden van de gegevensverwerking
Verwerking in het kader van de gesloten overeenkomst van opdracht
In onze organisatie kunnen diverse persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit is
noodzakelijk om, ter uitvoering van een met u gesloten overeenkomst:
- u als opdrachtgever te identificeren;
- een (waarderings)opdracht uit te kunnen voeren en;
- met u te kunnen communiceren.
Gegevens die met dit doel worden verwerkt zijn:
- Gegevens om aan wettelijke plichten te voldoen, zoals gegevens ter identificatie van de
opdrachtgever in het kader van de WWFT;
- Financiële gegevens om een waarderingsopdracht te kunnen uitvoeren, zoals
jaarrekeningen;
- Gegevens om over de opdracht te kunnen communiceren, zoals telefoonnummers en
emailadressen.
Verwerking in het kader van marketingactiviteiten
Verder worden gegevens verwerkt om de dienstverlening te verbeteren en de relatie met
klanten te beheren, waaronder begrepen het meten en analyseren van gegevens omtrent
het gebruik van de website (bezoek- en klikgedrag) en toezending van nieuwsbrieven.
Hiertoe worden de volgende gegevens verwerkt:
- Algemene bezoekgegevens voor statistische analyses van het gedrag op de website van
WaardeInzicht, zoals het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en
gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Gegevens worden zo veel mogelijk
geanonimiseerd;
- Gegevens die worden ingevuld in het contactformulier op de website, zoals het
telefoonnummer of emailadres waarop u bereikbaar bent en uw naam.
- Emailadressen en namen om een nieuwsbrief aan u te kunnen toesturen met
wetenswaardigheden en ontwikkelingen op het gebied van waarderen in relatie tot de
aangeboden dienstverlening. Bent u nog geen klant dan verwerken wij uw gegevens voor
zover u ons toestemming hebt gegeven voor het versturen van de nieuwsbrief. In de

nieuwsbrieven is een hyperlink opgenomen waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven
als abonnee van de nieuwsbrief.
Verwerking in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen
In het bijzonder kan hierbij worden gedacht aan de plicht tot het voeren van een
administratie. Gegevens die met dit doel worden verwerkt zijn onder meer:
- NAW-gegevens;
- Betaalgegevens.
Verwerking in het kader van een gerechtvaardigd belang
Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van
WaardeInzicht en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Bent u
bijvoorbeeld reeds een relatie dan versturen wij u een nieuwsbrief op grond van het
gerechtvaardigd commerciële belang van WaardeInzicht. Gegevens die hiervoor worden
verwerkt zijn:
- Naam;
- Emailadres.
In de nieuwsbrieven is een hyperlink opgenomen waarmee u zich eenvoudig kunt
uitschrijven als abonnee van de nieuwsbrief.
Delen van persoonsgegevens met derden, geheimhouding en vertrouwelijkheid
Alle medewerkers van WaardeInzicht hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan
met uw persoonsgegevens en zijn aan geheimhouding gebonden.
WaardeInzicht verstrekt uw persoonsgegevens aan derden uitsluitend indien dit nodig is
voor de bovenbeschreven doeleinden van de gegevensverwerking, of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Op grond van de WWFT is het WaardeInzicht verboden mededelingen aan opdrachtgevers te
doen van een melding aan de AFM. Een organisatie die een melding heeft gedaan of nadere
informatie heeft verstrekt, is ingevolge artikel 22 en 23 WWFT verplicht tot geheimhouding
van de melding.
Duur van de opslag
WaardeInzicht bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Voor gegevens verstrekt in het kader van WWFT ter identificatie van de opdrachtgever, geldt
een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar nadat de met u overeengekomen opdracht is
beëindigd.
Voor gegevens verstrekt in het kader van de verleende opdracht geldt een wettelijke
bewaartermijn van 7 jaar nadat de met u overeengekomen opdracht is beëindigd.
Voor overige gegevens geldt dat deze worden vernietigd indien het bewaren ervan niet
langer noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel als dit op grond van
de wet is vereist.
Cookiebeleid

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw
browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst.
Soorten cookies
WaardeInzicht maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies
dienen onder andere voor een juiste weergave van de website ongeacht het medium
waarop de website wordt getoond. Analytische cookies zijn onder meer om
bezoekersgedrag te analyseren (in Google Analytics), zodat we de kwaliteit van de website
kunnen verbeteren en kunnen achterhalen welke informatie onze websitebezoekers het
meest interessant vinden.
Google Analytics
Met behulp van Google Analytics analyseren we hoe onze bezoekers de website gebruiken,
zodat we de website kunnen optimaliseren. Voor dit doel worden Google Analytics-cookies
gebruikt en hebben we een Verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij hebben de
volgende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen:
- Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
- De optie ‘gegevens delen’ staat uit;
- Er wordt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google
Analytics-cookies.
Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers
opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.
Om websitebezoekers meer invloed te geven over hoe hun gegevens worden verzameld
door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on
ontwikkeld. De Add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te
geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google
Analytics. U vindt deze Add-on hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl=nl
Weigeren van cookies
Het gebruik van cookies kunt u weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende
instellingen te kiezen. In dat geval is echter niet uit te sluiten dat u niet langer alle
mogelijkheden van deze website kunt benutten.
Beveiligingsniveau
WaardeInzicht beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische,
fysieke en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik,
onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt
u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve
toegangscontroles tot data en computers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt
van persoonsgegevens, dan kunt u met ons contact opnemen. Onze contactgegevens zijn
opgenomen onder Contactgegevens.
Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om correctie van uw persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat u
WaardeInzicht mag vragen uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te
verwijderen of af te schermen als uw persoonsgegevens:
- feitelijk onjuist zijn;
- onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
- op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt.
U kunt schriftelijk om inzage in uw persoonsgegevens verzoeken. Indien het door ons
verstrekte overzicht niet correct is, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te
corrigeren. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen u
te legitimeren, voordat wij gehoor geven aan uw verzoek. Uw verzoeken kunt u richten aan
de onder Contactgegevens vermelde adresgegevens.
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
WaardeInzicht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tipons
Contactgegevens
WaardeInzicht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze Verklaring. U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van
persoonsgegevens richten tot:
Waarde Inzicht B.V.
De heer M. Hermse
Per post:
Postbus 8076
3009 AB Rotterdam

Per email:
info@waardeinzicht.nl

Aanpassen Verklaring
Wij behouden ons het recht voor onze Verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze
website (www.waardeinzicht.nl) worden gepubliceerd.
Tevens kan WaardeInzicht de verwerking van uw persoonsgegevens uitbreiden voor nieuwe
doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Verklaring. In dat geval zullen wij contact met
u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, teneinde u te
informeren over de doorgevoerde wijzigingen in deze Verklaring en om u in staat te stellen
het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

