Privacy Verklaring

Privacyverklaring
Estate Planning Expert B.V. (hierna: “EPX”) respecteert de privacy van haar afnemers en
relaties en de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de verschafte
informatie zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. EPX is verantwoordelijk voor het
goed en zorgvuldig verwerken van de persoonsgegevens die u zelf aan EPX ter beschikking
stelt.
EPX is gevestigd aan de Van Lennepweg 7
te Oosterbeek. Vragen over deze
privacyverklaring kunnen worden gesteld via info@estateplanningexpert.nl.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten die EPX levert aan
gebruikers , waaronder uitdrukkelijk maar niet uitsluitend de software, applicaties, app’s
en website van EPX. EPX verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van producten en
diensten in overeenstemming met deze privacy policy. De persoonsgegevens kunnen
worden gebruikt in combinatie met andere gegevens over de gebruiker voor de doeleinden
die hieronder worden genoemd.
Doeleinden van de verwerking
EPX kan onder meer de volgende persoonsgegevens van u verwerken: naam,
adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres,
lidmaatschap beroepsverenigingen. Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde
gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw
bezoek aan onze website. EPX bewaart uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat
nodig is voor onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke
(bewaar)verplichtingen.
−

−
−
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−

EPX kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:
om de diensten, producten en/of informatie van EPX (zoals via onze digitale
extensies waaronder website en app) aan te bieden en deze zo veel mogelijk aan
te passen aan uw behoeften en wensen;
om u gebruikersinformatie, serviceberichten toe te sturen;
als u daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven: om u (elektronische)
commerciële boodschappen van EPX toe te sturen;
om onze producten, diensten, websites en apps en bijbehorende technologieën te
analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven
genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik
maken van dienstverleners, die zich als verwerkers dienen te houden aan onze instructies
en dit privacyreglement.
Aan EPX verstrekte persoonsgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld
en zijn alleen bedoeld voor het contact van EPX met haar relaties.
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Gebruik van cookies
EPX maakt op deze website gebruik van cookies (tekstbestandjes die op je computer
worden geplaatst) om de website goed te laten functioneren, inzicht te krijgen in de
werking en effectiviteit van de website. Door hiernaast op akkoord te klikken of door
gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van
cookies. Via je browserinstellingen kun je cookies uitschakelen of verwijderen, wellicht is
het dan niet meer mogelijk alle mogelijkheden van de website te benutten.
EPX gebruikt verschillende soorten cookies. In de eerste plaats gebruiken wij functionele
cookies die u in staat stellen de Websites en Apps te gebruiken. Dit soort cookies zijn
noodzakelijk voor het functioneren van de website en de Apps. In de tweede plaats
gebruiken wij performance cookies om de prestaties van onze Websites en Apps te
verbeteren. Als laatste gebruiken wij analytische cookies die ons in staat stellen beter te
begrijpen hoe bezoekers onze Websites en Apps gebruiken, zodat wij onze Websites, Apps,
producten, diensten en marketinginspanningen daarop aan kunnen passen en verbeteren
In overeenstemming met de geldende regelgeving, plaatsen wij alleen performance
cookies en analytische cookies indien u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. u kunt
deze toestemming geven door het aanvinken van een hokje in de “cookie pop-up” die
wordt getoond bij een eerste bezoek aan onze Website. Deze cookie pop-up kan bij een
later bezoek aan onze website nogmaals verschijnen, bijvoorbeeld als een bepaald cookie
is geweigerd, verlopen of verwijderd.
U kunt cookies uitzetten of weigeren door de browser van uw computer zodanig instellen
dat u tijdens een bezoek aan onze Website en App geen cookies ontvangt. Dit kan wel
gevolgen hebben voor het functioneren van de website of app. Omdat bepaalde cookies
noodzakelijk kunnen zijn voor het functioneren van onze Website of App, kunt u wellicht
geen gebruik maken van (alle mogelijkheden van) onze Website en App. U kunt ook de
browser van uw computer zo instellen dat je een bericht krijgt zodra cookies worden
geplaatst.
Beveiliging gegevens
EPX maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de
verwerkte gegevens om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze
gegevens.
Inzage, correctie en recht van verzet
Je hebt het recht om inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Neem
daarvoor contact met ons op via info@estateplanningexpert.nl.
Aanpassen privacyverklaring
EPX behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen
op deze website worden gepubliceerd.
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