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Privacyverklaring 

Finance Ideas is een adviesbureau dat diensten verleend aan woningcorporaties, zorginstellingen en 

institutionele partijen. Omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u uw persoonsgegevens 

aan ons heeft verstrekt, verwerken wij deze. Het kan ook zijn dat u uw persoonsgegevens heeft 

verstrekt aan een van onze andere juridische entiteiten zoals Finance Ideas Academy, MKB 

Impulsfonds, Social Finance N.V., Coöperatie Smart Finance B.A., Finance Ideas Management B.V., FIRE 

B.V.  

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Finance Ideas verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat 

u de persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Dit kan door het achterlaten van 

persoonsgegevens via het contactformulier op onze website(s) of door het deelnemen aan seminars, 

evenementen, opleidingen of kennisbijeenkomsten in het verleden. 

 

Finance Ideas verzamelt de volgende persoonsgegevens: initialen, voor- en achternaam, titel(s), 

functie, gegevens van het bedrijf waarvoor u werkt, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel 

telefoonnummer, LinkedIn-profiel. Daarnaast verzamelt Finance Ideas de gegevens van het bedrijf 

waarvoor u werkt of dat u vertegenwoordigt en de noodzakelijke gegevens die nodig zijn om een 

goede relatie te kunnen onderhouden. 

 

Doel van het verwerken van persoonsgegevens 

Finance Ideas is een kennispartner en wil haar expertise delen met haar (potentiële) klanten. Wij 

benaderen personen om hen te attenderen op veranderingen in de wet- en regelgeving, ze kennis te 

laten maken met nieuwe producten of hen aan te schrijven door het versturen van nieuwsbrieven 

over specifieke onderwerpen. Wij gebruiken persoonsgegevens dus om met u te kunnen 

communiceren en een goede zakelijke relatie te kunnen onderhouden. 

 

Daarnaast gebruiken wij de persoonsgegevens om (potentiële) klanten uit te nodigen voor seminars, 

symposia of overige kennisbijeenkomsten die wij organiseren. 

 

Bewaarduur persoonsgegevens  

Finance Ideas bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven 

doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Finance Ideas Academy mag de persoonsgegevens 

langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven. U kunt zich te allen tijden 

afmelden voor marketinggerichte acties of aangeven indien uw gegevens verwijderd dienen te 

worden. 

 

Beveiliging 

Finance Ideas neemt de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Derhalve 

worden alle gebruikelijke maatregelen genomen 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 met ons op. 



 

 

Delen met anderen 

Finance Ideas verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit 

nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting.  

 

Cookies  

Finance Ideas maakt alleen gebruik van 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. 

  

Google Analytics 

Finance Ideas maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website 

gebruiken en op welke manier onze website wordt gevonden. Daarnaast gebruiken we de informatie 

van Google Analytics om de website aan te passen aan de behoefte van de bezoeker. De verkregen 

informatie worden geanonimiseerd overgebracht naar Google. Lees het privacy beleid van Google 

voor meer informatie en het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Wij hebben Google niet 

toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of bezwaar te maken en de 

gegevens te laten verwijderen. U kunt dan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen 

naar info@finance-ideas.nl. 

 

Wijzigingen 

Finance Ideas behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op 

onze website worden gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd in december 

2018. 

 

Contactgegevens 

Finance Ideas B.V. 

Weg der Verenigde Naties 1 

3527 KT Utrecht 

E: info@finance-ideas.nl 

T: 030-2320480 

W: www.finance-ideas.nl 
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