Privacy verklaring
Deze website wordt beheerd door De Financiële Planner (hierna “DFP”).
We houden alleen persoonsgegevens bij die nodig zijn om u van dienst te kunnen zijn om te kunnen
voldoen aan de verplicht gestelde eisen. Verder houden we onze webstatistieken bij, niet op individueel
niveau. We gaan zorgvuldig met persoonsgegevens en verwerking van persoonsgegevens om conform en in
overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Persoonsgegevens
Financiële Instellingen.
We verzamelen en bewaren informatie van bezoekers van onze website zoals onder andere: datum en
tijdstip bezoek website, type browser, IP adres, het aantal keer gekeken, welke pagina's en subpagina's zijn
bezocht en de duur van de sessies. Naar aanleiding van het website bezoek houden we ehter geen specifieke
persoonsgevens bij zoals naam,email, adres en woonplaats bij. Alleen als u door middel van een
reactieformulier op de website heeft verzocht om nadere informatie of een verzoek doet leggen we u
persoonsgegevens vast, zij het in beperkte mate namelijk alleen om het verzochte te kunnen realiseren.
Door middel van een zgn. cookie wordt website bezoek verzameld. Een cookie is een bestand dat door uw
browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Voor zover er gewerkt wordt met
dergelijke cookies wordt daarin geen naar unieke personen te herleiden informatie opgenomen. U kunt de
cookie altijd verwijderen.
De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw
browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie
van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. Deze verklaring is niet van
toepassing op websites van derden die via eventuele links op deze website kunnen worden bezocht.
De branche waarin onze dienstverlening zich bevindt is onderhevig aan wijzigingen zoals wetswijzigingen
of veranderingen in de bedrijfsvoering, hierdoor kan het document wijzigen zonder dat we dit vooraf
hebben aangekondigd. Controleer daarom onze website of er wijzigingen zijn opgetreden. Als u vragen
heeft over deze privacy verklaring of over de verwerking van gegevens, neemt u dan contact met ons op.

