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PRIVACY STATEMENT 
(versie 26 februari 2020) 

1. INLEIDING 

1.1 Finodex B.V. - hierna “Finodex” - respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat 
u in ons stelt, en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen. Met dit privacy 
statement willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen en hoe 
wij uw privacy beschermen. 

1.2 Onder ‘ons’ wordt verstaan: Finodex B.V., kantoorhoudende te Huizermaatweg 570, 1276 LN 
Huizen, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32095473, 
tel: +31 (0)85 1050 530; e-mail: info@finodex.com. 

1.3 Finodex is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor de verwerking van persoonsgegevens binnen 
onder andere Finodex.com. Verwerkingsverantwoordelijke is degene die het doel van en de 
middelen voor het verwerken van persoonsgegevens vaststelt. Persoonsgegevens zijn 
gegevens die direct of indirect naar een persoon zijn te herleiden.  U heeft recht op een 
zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Finodex hanteert hoge eisen aan het waarborgen van 
uw privacy. Met deze privacyverklaring beoogt Finodex gebruikers te informeren over de 
wijze waarop Finodex persoonsgegevens verwerkt. 

2. WIJZE VAN VERKRIJGEN 

2.1 Bij het gebruik van onze diensten verstrekt u gegevens aan Finodex. Dit kunnen 
persoonsgegevens zijn.  

3. DOELEINDE EN GRONDSLAG VERWERKING 

3.1 Finodex verwerkt persoonsgegevens zodat wij u kunnen identificeren en u gebruik kunt 
maken van onze diensten. Deze verwerkingen zijn derhalve nodig om de overeenkomst met u 
uit te voeren. 

3.2 Zo gebruiken wij uw persoonsgegevens om koppelingen te kunnen maken met door u 
gekozen signaalaanbieders en brokers, om betaaltransacties te kunnen laten afwikkelen en 
voor het onderhouden van onze relatie met u. 

3.3 Afhankelijk van de situatie verwerken wij persoonsgegevens op grond van de volgende 
grondslagen: noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst, uitvoeren van een 
wettelijke plicht (bijvoorbeeld fiscale bewaarplichten) en gerechtvaardigde belangen van 
Finodex (bijvoorbeeld het belang van het bijhouden van een relatie met u). In sommige 
gevallen zullen wij uw toestemming nodig hebben. 

4. PERSOONSGEGEVENS 

4.1 Finodex verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

a) Voor- en achternaam; 

b) geslacht; 

c) e-mailadres en eventueel post/factuur-adres; 

d) geboortedatum; 
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e) de door u gevolgde systemen en signalen voor beleggingen; 

f) uw aan- en verkooporders; 

g) uw effectenrekeningnummer (broker rekening). 

5. UW RECHTEN 

5.1 U kunt Finodex, via de in artikel 1.2 vermelde contactgegevens, bepaalde verzoeken doen ter 
uitoefening van uw rechten. U heeft het recht Finodex te verzoeken om inzage tot en 
correctie, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens, of om bezwaar te maken 
tegen de verwerking. Daarnaast heeft u onder omstandigheden recht op dataportabiliteit. U 
heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

5.2 U heeft het recht uw eventuele toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te 
allen tijde in te trekken. Dit doet niet af aan de rechtmatigheid van de op toestemming 
gebaseerde verwerkingen die plaatsvonden vóór deze intrekking. Intrekking van uw 
toestemming kan ertoe leiden dat Finodex bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

6. ONTVANGERS EN DOORGIFTE  

6.1 Tenzij u hiervoor apart toestemming geeft, verstrekt en/of verkoopt Finodex uw 
persoonsgegevens niet aan derden. Wel verstrekken wij persoonsgegevens van u aan uw 
broker(s) en signaalaanbieder(s), voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze 
diensten. Ook kunnen onze IT-dienstverleners, bijvoorbeeld bedrijven voor IT-ondersteuning 
of softwaretools voor klantcommunicatie, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens voor 
zover noodzakelijk. 

6.2  De persoonsgegevens die u aan Finodex doorgeeft zijn niet doorzoekbaar voor 
zoekmachines.  

7. BEVEILIGING EN BEWAARTERMIJN 

7.1 Finodex heeft passende technische en organisatorische genomen om uw persoonsgegevens 
te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  

7.2 Finodex zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor de doeleinden 
waarvoor deze zijn verzameld. In bepaalde gevallen zullen wij de persoonsgegevens langer 
mogen bewaren, bijvoorbeeld voor het zekerstellen van bewijs of het nakomen van 
wettelijke bewaarplichten. 

8. WIJZIGINGEN 

8.1 Finodex kan deze privacyverklaring wijzigen. Gebruikers zullen voorafgaand aan inhoudelijke 
wijzigingen van deze privacyverklaring op de hoogte worden gesteld, en zo nodig om hun 
toestemming worden gevraagd voor bepaalde gegevensverwerkingen. 

 

 


