Handhaving ‘Wet bescherming persoonsgegevens’
Van:
BK Financial Services B.V.
Bezoekadres: Rijtuigweg 44
4611 EL Bergen op Zoom
Tel:
0031-(6)-12 74 07 32
KvK:
70679703
Mail:
info@bkfinancialservices.nl
Datum gereed: 01-05-2019
Welke persoonsgegevens verwerken wij:
• Uw contactgegevens, waaronder e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s)
• NAW gegevens (naam, adres, BSN, etc)
• Financiële gegevens (waaronder boekhoudkundige gegevens, bancaire gegevens,
inkomsten en vermogens)
• Wij hebben een overzicht van de gegevens die daarin voorkomen
• Enkel de directie van BK Financial Services B.V. heeft daartoe toegang
Waarvoor verwerken we de gegevens?
• Uitvoeren van met u aangegane overeenkomsten in het kader van financiële en
administratieve dienstverlening
• (aanvullend) of indien hier een aanverwante specifieke opdracht toe verstrekt is
• Voor relatiebeheer
• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
• Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u
• Omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
• Omdat dit toegestaan is in kader van onze bedrijfsactiviteiten, waarbij wij uiteraard ook
uw belang in acht nemen
• Omdat we daartoe van u een specifieke opdracht hebben gekregen (we hebben daar met
u over gecommuniceerd)
Geheimhouding
• Wij zijn (wettelijk) verplicht tot geheimhouding van deze gegevens en/of het
verstrekken van deze gegevens zonder uw (schriftelijke) toestemming
• Overheidsinstanties die ons verzoeken om openbaarmaking van uw gegevens ontvangen
deze enkel als zij daartoe van rechtswege toegang toe hebben
(Mede)verwerkers
• Wij maken geen gebruik van (mede)verwerkers anders dan personeelsleden van BK
Financial Services B.V.
• De aan ‘BK’ verbonden zelfstandige partijen hebben geen toegang tot deze gegevens
• Wel hebben we de mogelijkheid om data aan softwareleveranciers te geven om tot
herstel of update van systemen te komen
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
• Zolang we deze nodig hebben voor de uitoefening van de opdracht
• Zolang wij een relatie met u onderhouden
• Ten minste gedurende de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor ‘administratie’
(tenminste 5 jaar)
• Gegevens die op derden slaan en geen (wettelijk) belang meer hebben, worden eerder
vernietigd

Wat zijn uw rechten?
• Verkrijgen van informatie over de gegevens
• Correctie van verstrekte of eerder verwerkte gegevens
• Inzage in gegevens die wij hebben
• Bezwaar tegen gebruik van gegevens
• Verwijderen van gegevens
• Overdracht van gegevens aan uzelf of een nieuwe consulent
• Wij informeren u bij een datalek en zullen de nodige maatregelen treffen
• We werken mee aan audits door derde partijen
Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
• We hebben gezorgd voor passende technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen
• We verbeteren periodiek onze interne processen
• Wij hebben een service overeenkomst bij een professioneel (extern) IT-bedrijf die de
beveiliging monitort.
o Hierbij gebruiken wij een aparte server omgeving waarop enkel de gegevens van
BK Financial Services B.V. staan
o Deze server wordt dagelijks gescreend
o Er wordt dagelijks een back up gedraaid
Toepasselijk recht
• Het Nederlands recht is toepasselijk en de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te
nemen van geschillen
Vragen/opmerkingen?
• Indien u een vraag of een klacht heeft, kunt u contact met ons opnemen (zie
bovenstaand)
• U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie verder
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
• Mede gelet op de grootte van ons bedrijf hebben wij geen functionaris voor de
gegevensbescherming aangesteld

