Privacy beleid MijnGeldzaken.nl
MijnGeldzaken.nl is een website van FinBase BV. Een private organisatie waarin geen enkele
financiële instelling een belang in heeft. Hierdoor kunnen wij u onafhankelijk inzicht geven in uw
geldzaken. We nemen uw privacy en veiligheid zeer serieus en laten ons regelmatig controleren
door externe beveiligingsbedrijven
Ons doel
Ons doel is om u te helpen onafhankelijk inzicht te krijgen in uw geldzaken, zodat u optimaal
ondersteund wordt bij het nemen van uw financiële beslissingen. Met MijnGeldzaken.nl beschikt u
over professionele instrumenten om inzicht te krijgen in uw huidige en toekomstige financiële
situatie. Zelf inzicht krijgen en de mogelijkheid om onafhankelijk advies in te winnen bij een
betrouwbaar gekwalificeerd extern financieel adviseur staat bij ons centraal.
Persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten kunnen persoonsgegevens en andere gegevens ingevuld worden.
Onder persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of
indirect kan worden geïdentificeerd. De gegevens waarmee een natuurlijke persoon, zoals u, kan
worden geïdentificeerd, zijn bijvoorbeeld uw naam of uw BSN-nummer, maar bijvoorbeeld ook het
IP-adres van uw laptop.
Voor welk doel hebben wij uw gegevens nodig?
Account
Om gebruik te kunnen maken van de diensten die MijnGeldzaken.nl aanbiedt, moet u een
persoonlijk account aanmaken. Wanneer u een dergelijk account creëert, wordt gevraagd bepaalde
informatie over u zelf in te vullen. U bepaalt zelf welke persoonsgegevens, zoals adresgegevens en
namen, online worden gezet in uw account. MijnGeldzaken.nl stelt u niet verplicht om gedetailleerd
persoonsgegeven op te voeren zoals naam, adres, woonplaats of verdere persoonlijke gegevens in te
vullen. Wat wel verplicht is om het persoonlijk account aan te maken, is een geldig e-mailadres en
een wachtwoord en essentiële anonieme financiële gegevens (zoals inkomen en vermogen) om een
eerste plan te kunnen maken.
Financieel inzicht
Indien u inzicht wenst in uw financiële situatie kunt u via MijnGeldzaken.nl een account aanmaken
en een financieel plan opstellen via de beschikbare instrumenten. Voor het aangaan en uitvoeren
van relevante berekeningen via het instrument dient u bepaalde gegevens in te voeren. Door het
niet of niet volledig invullen van alle gegevens kunt u mogelijk geen (volledig) financieel plan
opstellen via het instrument en verkrijgt u geen nader inzicht inzake uw financiële situatie. U bent
zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens die u beschikbaar stelt. De door u ingevoerde
gegevens worden gebruikt om een financieel plan te maken en u tips en alerts te geven over uw
financiële situatie.

Overige doelen
Verder gebruiken wij statistische gegevens van onze gebruikers voor het optimaliseren van de
website. Wij gebruiken cookies maar proberen het gebruik daarvan zo gering mogelijk te houden.
Graag verwijzen wij hiervoor naar ons cookiebeleid op https://www.mijngeldzaken.nl/info/cookies.
Wij gebruiken Google Analytics voor analyse van onze website waarbij geldt:

•
•
•
•

dat we een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
we het laatste octet van het IP-adres hebben gemaskeerd;
'gegevens delen' hebben uitgezet;
geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google
Analytics-cookies

Veiligheid van uw persoonlijke gegevens
Wij verwerken uw de EU-verordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij staan
geregistreerd bij het Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1543631.
Toestemming
Zonder uw toestemming zullen we uw persoonlijke gegevens nooit met andere bedrijven delen. Dit
is ook bij wet verboden! Alleen als u dit ondubbelzinnig via een actieve handeling aangeeft , zoals
wanneer u uw gegevens wilt delen met een aangesloten adviseur, geven we gegevens uit onze
database door aan derden.
Op grond van de AVG is voor een aantal doeleinden geen toestemming nodig waaronder:
•

de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met ons waarbij u
partij bent;

•

u verzoekt ons bepaalde maatregelen te nemen voor de sluiting van de overeenkomst. U
vraagt bijvoorbeeld een offerte op;

•

de verwerking door ons is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op
ons rust;

Diensten van derden
Wanneer u diensten inkoopt via MijnGeldzaken.nl dan wordt de betaling en verwerking daarvan
afgehandeld via een derde partij Buckaroo, Graag verwijzen wij daarbij naar hun privacy
voorwaarden.
Indien u via onze website uw gegevens beschikbaar stelt aan een adviseur, of anderszins met
anderen de toegang tot, en het gebruik van, deze gegevens deelt, dan dient u zich er zelf van te
vergewissen dat deze partij ook maatregelen heeft getroffen om uw privacy te waarborgen. FinBase
accepteert hiervoor ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Voor
aansprakelijkheid van FinBase verwijzen we graag naar onze algemene voorwaarden.

Hoe gaan wij om met websites van derden?
Op onze website kunt u hyperlinks en verwijzingen naar andere websites vinden. Ons privacybeleid
is niet van toepassing op deze websites. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze
websites en voor de wijze waarop deze derden met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan
om de privacy statements van de sites die u bezoekt, te lezen.
Geen geld overmaken
Hoewel u uw geldzaken kunt beheren met MijnGeldzaken.nl is het niet mogelijk om met
MijnGeldzaken.nl geld over te maken van uw bankrekening(en). Anderen kunnen dit dus ook niet. U
kunt alleen gegevens uitlezen.
Veiligheid software en verbinding
MijnGeldzaken.nl zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens
te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. MijnGeldzaken.nl
is gebaseerd op de professionele software die ook door banken en adviseurs wordt gebruikt. De
software wordt zeer regelmatig getest op veiligheid. Wij maken gebruik van een versleutelde
verbinding om de veiligheid tussen uw computer en de MijnGeldzaken.nl servers te garanderen.
Deze zogenaamde SSL verbindingen zijn vergelijkbaar met de verbindingen die banken gebruiken.
Ook het contact in de advieskamer verloopt via deze beveiligde verbinding. Het is uw
eigen verantwoordelijkheid om te controleren of u daadwerkelijk met MijnGeldzaken.nl verbonden
bent.
De veiligheid van MijnGeldzaken.nl wordt regelmatig gecheckt door een erkende professionele
externe partij (bijv. Pine Digital Security).
Veiligheid opslag
Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers die staan op Nederlands grondgebied bij
SmartDC te Rotterdam. Dit zijn zwaar beveiligde datacenters die 24 uur per dag worden bewaakt.
Data beveiliging voldoen aan zeer hoge normeringen, zoals ISO/IEC 27001, Brocade op hoogste
niveau, CDSA op content en security beveiliging en RIPE gecertificeerd. Er zijn 7 beveiligingslagen
aanwezig tegen cyber criminaliteit. Dit soort normeringen geven aan dat de wetten en regels op het
gebied van informatiebeveiliging worden nageleefd en dat de risico’s op dit gebied zijn onderzocht,
beoordeeld en in geformaliseerde processen worden beheerd. Dit zijn beveiligingsstandaarden die
ook worden gebruikt in het bankwezen om waardevolle gegevens te beveiligen. Dit soort
normeringen geven aan dat de wetten en regels op het gebied van informatiebeveiliging worden
nageleefd en dat de risico’s op dit gebied zijn onderzocht, beoordeeld en in geformaliseerde
processen worden beheerd.
Personen onder de leeftijd van 16 jaar
Wij verwerken geen persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar, voor zover er geen
toestemming is gegeven door de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid van het kind
draagt. Hoewel wij onze uiterste best doen om te voorkomen dat er persoonsgegevens van personen

onder de 16 jaar worden verwerkt, kunnen wij hiertoe geen garantie geven. Wij kunnen
bijvoorbeeld niet tegenhouden dat iemand onder de 16 jaar onze website bezoekt.
Wij adviseren ouders dan ook altijd het internetgedrag en aankoopgedrag van hun kinderen te
monitoren. Voor zover u constateert dat wij persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar
verwerken, verzoeken wij jou dit bij ons aan te geven, wij zullen deze gegevens dan verwijderen.
Verwijderen van uw gegevens
Wanneer u uw abonnement beëindigt, worden al uw financiële gegevens van ons systeem
verwijderd. Uw registratie voor nieuwsbrieven blijft bestaan tenzij u zich daarvoor apart afmeld.
Gegevens inzien, exporteren, aanpassen of verwijderen
Alle persoonsgegevens die bij ons geregistreerd staan vindt u terug in het platform MijnGeldzaken.nl
als u inlogt. U bent eigenaar van de gegevens en kan deze bewerken, exporteren en verwijderen. U
kunt dit dus zelf doen zonder inschakeling van FinBase BV. Mocht u vragen hebben dan kunt u
contact opnemen met FinBase:

FinBase B.V.
info@mijngeldzaken.nl
Antareslaan 69
2132 JE Hoofddorp
Wij kunnen ons Privacy Statement aanpassen
Door nieuwe ontwikkelingen kunnen wij de inhoud van onze website en dus ook deze pagina,
aanpassen. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te raadplegen als u onze website
bezoekt.

