Privacy Statement
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.
Ons doel
Ons doel is om u te helpen onafhankelijk inzicht te krijgen in uw geldzaken, zodat u optimaal
ondersteunt wordt bij het nemen van uw financiële beslissingen. Inzicht en een goed advies staat bij
ons centraal, daarna komt eventueel de keuze van een product.
Anoniem
MijnGeldzaken.nl stelt u niet verplicht om naam, adres, woonplaats of verdere persoonlijke gegevens
in te vullen. Het enige wat verplicht is, is een geldig e-mailadres en een wachtwoord.
Om gebruik te kunnen maken van de diensten die MijnGeldzaken.nl aanbiedt, moet u een
persoonlijke account aanmaken. Wanneer u een dergelijke account creëert, wordt gevraagd bepaalde
informatie over uzelf in te vullen. U bepaalt zelf welke persoonsgegevens, zoals adresgegevens en
namen, online worden gezet.
Uw persoonlijke gegevens zijn veilig
Wij verwerken uw gegevens altijd volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
(WBP). Wij staan geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer
1543631.
Zonder uw toestemming zullen we uw persoonlijke gegevens nooit met andere bedrijven delen. Dit is
ook bij wet verboden! Alleen als u expliciet akkoord gaat, zoals wanneer u uw gegevens wilt delen
met een aangesloten adviseur, geven we gegevens uit onze database door aan derden.
Wanneer u diensten inkoopt via MijnGeldzaken.nl dan worden deze afgehandeld via een derde partij.
Deze databases met uw persoonlijke gegevens zijn gescheiden van uw persoonlijke financiële data
die u opslaat in Mijngeldzaken.nl. Uw persoonlijke gegevens worden dus niet opgeslagen bij uw
financiële gegevens.
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.
Veilige 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 van Figlo die ook door banken en
adviseurs wordt gebruikt. Deze 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.
Geïmporteerde transacties worden opgeslagen in de beveiligde databases van MijnGeldzaken.nl en
worden geanonimiseerd. De veiligheid van MijnGeldzaken.nl wordt regelmatig gecheckt door een
erkende professionele externe partij.

Veilige opslag
De Servers van MijnGeldzaken.nl staan op Nederlands grondgebied. Alle gegevens staan op servers
die staan bij de TelecityGroup in Amsterdam. Dit zijn beveiligde datacenters die 24 uur per dag
bewaakt worden en voldoen aan verschillende normeringen zoals ISO/IEC 27001. Dit zijn
standaarden die ook gebruikt worden 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.
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 privacystatements van de sites die u bezoekt, te lezen.
Verwijderen van uw gegevens
Wanneer u uw abonnement beëindigt, zullen uw gedetailleerd financiële gegevens van ons systeem
worden verwijderd.
Wij kunnen ons privacybeleid 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.
Vragen?
Heeft u nog vragen over dit privacy statement? Stuur dan een e-mail aan info@mijngeldzaken.nl

