
PRIVACY STATEMENT MFP FINANCIEEL ADVIES 
In dit document geven wij u informatie hoe ons kantoor omgaat met uw persoonlijke gegevens, die 
wij in het kader van onze werkzaamheden gaan ontvangen. 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 
MFP Financieel Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Naam (initialen, voor- en achternaam); 
- Geslacht; 
- Geboortedatum; 
- Geboorteplaats; 
- Woonplaats (adres); 
- Telefoonnummer; 
- E-mailadres; 
- Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé. 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 
MFP Financieel Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: 

- Burgerservicenummer (BSN); 
- Gegevens over het rijgedrag en details met betrekking tot het rijbewijs, verzekeringshistorie en 

schadeverleden;’ 
- Strafrechtelijke gegevens 
- Medische gegevens voor het afsluiten van bijvoorbeeld ongevallen- , ziektekosten- ,  levens- of 

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS 
VERWERKEN 

MFP Financieel Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het vastleggen en doorgeven van benodigde gegevens aan aanbieders van financiële producten 
- Voor aangaan, uitvoeren en adviseren inzake verzekerings-, krediet- of spaarovereenkomsten; 
- Afhandelen van schades 
- Het leveren van door u gevraagde diensten 
- Het nakomen van wettelijke verplichtingen 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 
MFP Financieel Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, behalve wanneer wij hiertoe verplicht zijn 
op grond van toepasselijke beroeps- en gedragsregels of een wettelijke bewaarplicht. 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 
MFP Financieel Advies deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk 
is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke 
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 
van uw gegevens. 



COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN 
MFP Financieel Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies 
die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste 
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die 
wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. 
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw 
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden 
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser 
verwijderen. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MFP Financieel Advies en 
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt 
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een 
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 
uw persoonsgegevens sturen naar info@mfpadvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot 
inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te 
sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

MFP Financieel Advies 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-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

WAT IS DE SITUATIE INDIEN U ONS BEPAALDE INFORMATIE NIET GEEFT OF ONS 
BEPERKT IN HET GEBRUIK 
Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er 
zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar 
liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel 
op te lossen en u een compleet beeld te schetsen. 

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in 
het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet 
onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op 
wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden 
beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn. Missen wij te veel informatie, dan 
kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u informeren dat wij onze 
werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren. 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 
MFP Financieel Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd 
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via frank@mfpadvies.nl. 

Wij stellen uw mening op prijs. Als u opmerkingen of vragen hebt over onze privacyverklaring, stuurt 
u deze dan aan frank@mfpadvies.nl of schrijf ons op het volgende adres:  

mailto:info@mfpadvies.nl
mailto:frank@mfpadvies.nl.


MFP Financieel Advies 
t.a.v. de heer F.H.M. Coolen  
Postbus 41 
5590 AA HEEZE  

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door MFP Financieel 
Advies , dan vernemen wij dat natuurlijk graag. U kunt daarover contact met ons opnemen en wij 
zullen dan samen met u proberen om tot een passende oplossing te komen. U heeft het recht om 
een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 


