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 Wie zijn wij? 
 Udesborg Advies Zuiderveen 19 9674TA Winschoten  Hoe kunt u ons bereiken?   
Tel: 0597-785840 Mob: 06-13666670 Email: info@udesborg.nl postadres: Zuiderveen 19 9674TA Winschoten Web: www.udesborg.nl  Waarom deze verklaring? 
 De werkzaamheden van Udesborg Advies bestaan uit adviseren en bemiddelen van financiële producten, zoals verzekeringen en hypotheken. Om deze dienstverlening juist te kunnen uitvoeren hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig, zoals uw naam en adres en telefoonnummer om het contact met u te onderhouden. Verder zullen er bij het aanvragen van verzekeringen specifiekere persoonlijke gegevens noodzakelijk zijn, denk bijvoorbeeld  aan uw geboortedatum, en bij het aanvragen van een hypotheek zijn er nog meer persoonlijke gegevens nodig. Wij zijn verantwoordelijk om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen, en dienen te voldoen aan de Privacyregelgeving. We zijn transparant over gegevens die wij verwerken, met wie wij de gegevens delen, maar ook ten aanzien van de rechten die u heeft inzake uw eigen gegevens. In deze Privacyverklaring kunt u hierover meer lezen, mochten er echter na het lezen van deze verklaring nog vragen zijn neemt u dan gerust contact met ons op.  
Verzamelen en verwerken gegevens:  - Contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer en eventueel emailadres - Geslacht, leeftijd, burgerlijke staat - Vaststellen identiteit ( soms vragen wij en kopie ID bewijs) - Gegevens m.b.t. inkomen, beroep, werkgever, dienstverband - Gegevens over uw financiële situatie en uw huidige financiële producten - Bijzondere persoonsgegevens ( gezondheid)  - Bijzondere persoonsgegevens ( strafrechtelijke gegevens) - Schade historie ( claims)     



    Ons doel van de verwerking van uw gegevens:  - Beheren en uitbreiden van onze relaties - Het tot stand brengen van een overeenkomst, b.v. een verzekering  - Beheren en indien nodig  muteren van overeenkomsten - Voldoen aan wettelijke verplichtingen zorgplicht en bewaarplicht  - Beoordeling en acceptatie toekomstige relaties - Het eventueel verstrekken van informatie c.q. nieuwsbrieven  Udesborg advies is een éénmanszaak zonder personeel, de adviseur die u adviseert en bemiddelt bij het tot stand komen van de overeenkomst  tussen u en de verzekeraar/ geldverstrekker verwerkt zelf  uw  persoonlijke gegevens binnen Udesborg Advies.  Bewaren van uw persoonsgegevens:  Udesborg advies bewaart uw  noodzakelijke persoonsgegevens zolang en voor zover wij die nodig zijn voor een specifiek doel,  zolang de overeenkomst loopt en u een relatie bent van Udesborg Advies. Indien onze relatie eindigt dan zullen wij de verkregen persoonlijke gegevens van u bewaren gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor Udesborg Advies gelden.  Rechten voor de consument:   U krijgt meer mogelijkheden als relatie van Udesborg Advies om controle uit te oefenen over uw persoonsgegevens, onder de nieuwe wet AVG heeft u als consument de volgende rechten: - Recht op inzage van uw persoonsgegevens - Recht op correctie en verwijdering - Recht op beperking van verwerking - Recht op bezwaar Bij Udesborg Advies of de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl  - Op verzoek doorsturen van digitale gegevens naar uzelf of andere organisatie ( geen fysiek dossier) Udesborg zal zoveel mogelijk gehoor geven aan bovengenoemde verzoeken, mocht dit niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld bij de wettelijke bewaarplicht, dan zullen wij u dit middels een gemotiveerde brief of mail laten weten.  Beveiliging van uw gegevens:  De persoonsgegevens welke wij van u in het bezit hebben zullen wij beschermen en beveiligen, door middel van goede organisatorische en technische maatregelen betrachten wij deze beveiliging zoveel mogelijk te kunnen waarborgen.        



     Verstrekken gegevens aan derden:  Voor de uitvoering van de verleende diensten is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens te verstrekken aan: - Verzekeraars en Geldverstrekkers - Licentiehouder Administratieprogramma Udesborg Advies - Schade experts, schadeherstellers en de database voor  fraudebestrijding ( Cis en Fish)  - Notarissen, advocaten en accountants indien van toepassing - Taxateurs  - Schadeherstellers  Uw persoonsgegevens worden nimmer ter beschikking gesteld, aan andere partijen dan hierboven genoemd!  Cookies:  Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies op de website van Udesborg Advies.  Referenties:  Voor de referenties van Udesborg Advies welke op de website zijn geplaats, is vooraf schriftelijke  toestemming van de relatie gevraagd.  Mogelijk zal in de toekomst deze privacyverklaring gewijzigd moeten worden, op onze website www.udesborg.nl kun je de meest actuele versie vinden.   
    



 


