Privacy Statement en Hypotheek Consultancy Nederland

Hypotheek Consultancy Nederland B.V., afgekort HCN, is een zelfstandig onafhankelijk
hypotheekadvieskantoor. HCN houdt zich bezig met het (doen) begeleiden van klanten in ruime
zin bij het proces van adviseren over krediet en verzekeringen en (doen) bemiddelen bij de
totstandkoming van krediet- en verzekeringsovereenkomsten. Hypotheek Consultancy Nederland
B.V. is statutair gevestigd te Schalkwijk en ingeschreven in het handelsregister onder nummer
66053129. HCN verwerkt persoonsgegevens van personen met wie zij een (potentiële) klantrelatie
onderhoudt.
HCN beoogt met deze Privacy Statement u duidelijkheid te verschaffen hoe zij omgaat met
persoonsgegevens. HCN is de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens van
(potentiële) klanten van Hypotheek Consultancy Nederland B.V. U wordt beschouwd als
(potentiële) klant van HCN.
Ons privacybeleid
HCN hecht veel waarde aan bescherming van de persoonlijke levenssfeer van (potentiële) klanten.
Zij zalop een zorgvuldige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden
verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voorts is ons
privacybeleid mede gebaseerd op de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële
Instellingen.
Voor welke doelen worden gegevens verwerkt?
HCN zal de persoonsgegevens van klanten ten behoeve van een efficiënte en effectieve
bedrijfsvoering gebruiken voor de volgende doelen:






Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het (doen) bemiddelen bij en adviseren
omtrent het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ten behoeve van een klant. Onder het
(doen) bemiddelen wordt mede begrepen het onderhouden of beheren van de relatie met de klant.
Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de sector. Daaronder wordt mede begrepen
het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) (strafbare of
laakbare) gedragingen gericht tegen HCN, haar klanten en medewerkers, financiële instellingen
(kredietverstrekkers en verzekeraars).
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens
Soms heeft een financiële instelling vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens
van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over uw gezondheid benodigd voor het
afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering, waarvoor HCN als bemiddelaar optreedt. Deze
gegevens worden niet door HCN verwerkt, maar rechtstreeks door u aan betreffende financiële
instelling verstrekt.

Recht op inzage en correctie
HCN houdt uw gegevens graag actueel. U kunt uw (persoon-)gegevens altijd bij ons op kantoor
bekijken en indien nodig wijzigen. Als u wilt weten welke gegevens HCN verder over u heeft
vastgelegd of u wilt onjuistheden laten wijzigen, dan kunt u contact opnemen via
info@hcnederland.nl.

Het gebruik van hcnederland.nl
Als u onze website www.hcnederland.nl bezoekt, worden algemene bezoekersgegevens (zoals
klikgedrag, bezoektijdstip, bezoekfrequentie etc.) door ons verzameld en opgeslagen om de
gebruiksvriendelijkheid van onze website te bevorderen. Deze gegevens worden niet aan derden
verkocht of beschikbaar gesteld.
Vragen
Indien u vragen heeft over HCN Privacy Statement of over de wijze waarop HCN met
persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met ons via info@hcnederland.nl.

