Privacyverklaring Faim Advies
Verwerkingsverantwoordelijke
Faim Advies verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruikt maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Faim Advies is daarmee verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Femke van Cappelle
Eigenaar Faim Advies
info@faimadvies.nl
+31 6 27 866 390
Franklinhage 10, 8302WD in Emmeloord
Verwerking persoonsgegevens
Faim Advies verwerkt verschillende persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Faim
Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Persoonsgegevens worden niet met
derden gedeeld, tenzij dit wettelijk is vereist. Mocht het delen van persoonsgegevens
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk, dan wordt eerst toestemming aan u gevraagd.
De persoonsgegevens zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. De categorieën
worden hieronder behandeld o.b.v. nadere uitleg, bewaartermijn en doel van verwerking.
Relaties
Met “relaties’ worden personen en bedrijven bedoeld die (mogelijk) diensten afnemen van Faim
Advies of personen en bedrijven waarvan Faim Advies (mogelijk) zelf diensten en/of producten
van afneemt.
Faim Advies verzamelt de volgende zakelijke gegevens:
•

NAW-gegevens contactperso(o)n(en)

•

Rekeningnummer

•

Telefoonnummer

•

E-mailadres
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Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de werkzaamheden en het
versturen van offertes, opdrachtbevestigingen, facturen en mogelijk het eindproduct. De
gegevens worden 7 jaar na afronding van de opdracht bewaart en vervolgens gewist.
Bezoekers website
De website www.faimadvies.nl maakt gebruik van 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.
Door middel van Google Analytics worden de volgende persoonsgegevens geanalyseerd:
•

Locatiegegevens

•

Gegevens over uw activiteiten op onze website

•

Internetbrowser en apparaat type

De gegevens worden anoniem ingezet om de website te optimaliseren. Na 26 maanden worden
automatisch deze gegevens verwijderd.
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@faimadvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
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 Faim 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
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persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking
van uw persoonsgegevens sturen naar info@faimadvies.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. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Faim 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
Beveiligen persoonsgegevens
Faim Advies doet haar uiterste best om uw persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken en te
bewaren. Wij nemen 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 zo snel
mogelijk contact op via info@faimadvies.nl. Mocht er toch nog sprake zijn van een schending van
uw privacy, dan wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.
Google Analytics disclaimer
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc.
("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op
uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door
de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar
een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres
op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie
of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door
Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een
server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de
beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de
website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om
andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De
in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet
gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen
door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u
in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het
vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres)
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voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden
en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij
de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij
wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is
uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te
garanderen.
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