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Privacv verklaring Van Ewiik Estate Planning

Van Ewijk Estate Planning verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. Deze
privacy verklaring geeft weer hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Uw privacy is voor ons van groot belang, we houden ons dan ook aan de relevante wet- en
regelgeving over privacy waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit betekent dat wij:
- zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doel
einden;
- expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw zeer persoonlijke gegevens;
- benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij
leggen deze verplichtingen ook op aan een partij die persoonsgegevens voor ons verwerkt.
- uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage correctie of verwijdering van uw bijons
verwerkte persoonsgegevens.
- onze doeleinden duidelijk vastleggen voor dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken via de
privacy verklaring.

Contact sesevens verwe rkinssvera ntwoorde I i ike
De persoonsgegevens worden verwerkt door mevrouw C. Engelbertink, haar contract gegevens e-
mail: info@albrecht.nl telefoon 035 694 66 35.

Het sebruik van uw persoonsgegevens

Van Ewijk Estate Planning verkrijgt persoonsgegevens van uzelf bijvoorbeeld de gegevens die u
verstrekt via de website e-mail telefoon, post, beveiligd account, rechtstreeks via uzelf, uw
doorverwijzer, uw tussenpersoon, conform uw opdracht door een instelling, instantie, etcetera.
Daarnaast kan Van Ewijk Estate Planning persoonsgegevens verkrijgen via derden op basis van uw
opdracht in het kadervan de dienstverlening, denkt u aan bank, accountant, fiscalist, boekhouder,
fiscaal adviseur, financieel planner, advocaat, etcetera

Van Ewijk Estate Planning verwerkt onder andere de volsende catesorieën van persoonsgegevens:

NAW gegevens

telefoonnummers
contactgegevens e-mailad res
geboortedatum geboorteplaats
geslacht

burgerservice nummer alleen indien sprake is van de wettelijke verplichting
gegevens van belang voor het uitvoeren van de overeenkomst bijvoorbeeld gegevens betreffende
(levens)testament, codicil, huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontract, relatie voorwaarden,
jaarstukken onderneming, recente aangifte lnkomstenbelasting, pensioengegevens, polissen,
overige fina nciële gegevens
gespreksverslagen

inhoud van de communicatie
betalingsgegevens voorzover die de facturen betreffen en nodig zijn voor het opstellen van de
administratie van kantoor en gebruiken uw persoonsgegeven voor interne administratieve
doeleinden zoals onze administratie en om te voldoen aan onze wettelijke en fiscale verplichtingen
gegevens
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en gegevens die we vastleggen als u contact hebt met (de berichtenservice van) het kantoor waarbij
overigens niet van alles een telefoonnotitie wordt gemaakt.

Verstrekking aa n derden
Van Ewijk Estate Planning zal persoonsgegevens niet aan derden doorgeven tenzij de doorgifte
geschiedt in het kader van bovengenoemde doeleinden met toestemming of tenzij ze op grond van
wettelijke verplichtingen gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
Wij hebben ook passende maatregelen genomen om het bezoek aan en het gebruik van onze
website te beveiligen, ten einde misbruik te voorkomen. Deze verklaring is ook van toepassing op
persoonsgegevens die binnenkomen via bezoeken van onze website. Onze website bevat links naar
derden. Deze privacy verklaring is niet van toepassing op het verzamelen van gegevens via
genoemde website en wij zijn er ook niet verantwoordelijk voor.

Doeleinden
Van Ewijk Estate Planning verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden zoals het
uitvoeren van de overeenkomst van opdracht waaronder een goede en efficiënte dienstverlening op
het terrein waarop Van Ewijk Estate Planning actief is; voor de behartiging van het gerechtvaardigd
belang van betrokkenen daarnaast op grond van wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld
identificatie in het kader van WwFT of de verbetering van de dienstverlening het geven van het
advies of in het kader van het geven van een second opinion.

Bewaartermiin
Van Ewijk Estate Planning zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de
doeleinden die zij in deze privacy verklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens
bewaard worden zo lang zíj nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken dan wel afspraken met
uw doorverwijzer zijn gemaakt. Daarnaast geldt de wettelijke bewaarplichten, zoals de juridische of
fiscale bewaarplicht waaraan Van Ewijk Estate Planning zich dient te houden. Met bepaalde
doorverwijzers zijn afspraken gemaakt met een zeer korte bewaartermijn.

Beveiligins
Een goede beveiliging heeft onze grootste prioriteit. Wij hebben technische en organisatorische
veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig
gebruik zoals onbevoegd inzage van gegevens. We houden in dit opzicht rekening met de stand van
de techniek en de kosten van de implementatie zodat we een passend beveiligingsniveau kunnen
garanderen met het oog op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens
met zich meebrengen.

Beeld video besprekins
Besprekingen kunnen indien wenselijk dan wel nodig is (bijvoorbeeld door gezondheid dreiging zoals

corona) plaatsvinden via een beeld video bespreking. Deze voorzieningen voldoen niet volledig aan
de Europese AVG regelgeving. Wij overleggen graag welke dienst u wilt gebruiken. lndien daarmee
akkoord wordt gegaan dan accepteert u dat niet volledig wordt voldaan aan de Europese AVG

regelgeving. Dit betreft daarom een bewuste afwijking.

Uw rechten
Vragen over deze privacy verklaring of verwerking van persoonsgegevens kunt u ten alle tijden per e-
mail richten aan info@albrecht.nl
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Uiteraard heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Daaronder valt het recht om een verzoek te doen tot inzagerecht, de rectificatie of het wissen van
persoonsgegevens. Ook kunt u schriftelijk vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.
Om misbruik te voorkomen kan er gevraagd worden om u adequaat te identificeren. Na ontvangst
van uw verzoek ontvangt u binnen een redelijke termijn een overzicht van uw persoonsgegevens.
lndien u daartoe aanleiding ziet kan een klacht worden ingediend bij de autoriteit
persoonsgegevens.

Omdat de privacy en cookie wetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast is ook deze privacy

verklaring aan veranderingen onderhevig. De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in
augustus 2020 en vervangt alle eerdere versies. Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen.

Het verdient daarom aanbeveling om de verklaring regelmatig op te vragen,

Dank voor het lezen van deze verklaring!


