Privacy verklaring Family Capital Trust
Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Vertrouwelijkheid en het zorgvuldig
behandelen van uw persoonsgegevens behoren tot de basisvoorwaarden van onze dienstverlening.
Wij zullen daarom met alle zorgvuldigheid uw persoonsgegevens behandelen. Daarbij houden wij ons
aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gebruik van uw gegevens
Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen voor de uitvoering van onze dienstverlening zoals wij
die met u overeenkomen, waaronder begrepen een analyse van uw financiële en persoonlijke
situatie, welke de basis vormt voor onze advisering, en begeleiding en de uitvoering van onze
regierol.
Derden
Voor de uitvoering van onze dienstverlening is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met
derden. Wij verstrekken geen informatie aan derden buiten de scope van onze met u
overeengekomen dienstverlening, tenzij we dat wettelijk moeten, u hier toestemming voor geeft of
om verzoekt.
Vanuit onze regierol, waaronder begrepen het instrueren, bewaken en controleren van derden,
alsmede in voorkomende gevallen samenwerken met derden, hebben wij contact met derden zoals
banken, vermogensbeheerders en overige specialisten die relevant zijn voor de uitvoering van onze
adviezen of dienstverlening ten behoeve van u en delen wij informatie voor zover noodzakelijk voor
de dienstverlening met hen.
Bij financiële dienstverleners (banken, vermogensbeheerders etc.) gaat het dan om de informatie die
zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een voorstel willen
uitbrengen en nadat de relatie tot stand is gekomen, gaat het om alle relevante informatie die
benodigd is voor de uitvoering van hun diensten. Bij overige specialisten gaat het om gegevens die
nodig zijn om de vragen die u heeft te kunnen beantwoorden of om de gewenste dienst te kunnen
uitvoeren.
Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om
een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door
die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te
voeren.

Website
Als u onze website bezoekt kunnen wij bezoekersgegevens verzamelen, zoals bezoekfrequentie,
browsertype, IP-adres, bezochte pagina’s, de duur van uw bezoek aan onze website en via welke link
u onze website bezoekt. We maken daarvoor gebruik van cookies. De informatie die wij over uw
bezoek aan onze website verzamelen, kunnen wij gebruiken om de gebruikersvriendelijkheid van
onze website te bevorderen.

Op onze website kunt u hyperlinks en verwijzingen naar andere websites vinden. Ons privacy beleid
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 privacyverklaring van de sites die u bezoekt te lezen.
Marketing
Wij versturen berichten waarmee wij relaties en geïnteresseerden informeren over onze diensten en
over relevante onderwerpen. Daarvoor gebruiken wij uw e-mailadres. In elke mailing staat een link
waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt dan definitief verwijderd.
Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de
gegevens die u ons toestuurt.
Bescherming van uw data
Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Wij hebben technische
en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen
nemen van deze gegevens. Hiervoor gebruiken wij technische en administratieve
veiligheidsmaatregelen. Met deze maatregelen verkleinen wij het risico dat de gegevens verkeerd
worden gebruikt. Wij willen hiermee verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en
wijziging van de gegevens voorkomen. De veiligheidsmaatregelen kunnen bestaan uit: firewalls
(hardware en/of software om de computer te beveiligen), encryptie van gegevens (coderen of
versleutelen) en fysieke en administratieve controles voor toegang tot de data en servers. Als u
denkt dat er misbruik is gemaakt van data, neem dan contact met ons op.
Bewaartermijn
Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om onze dienstverlening uit te (kunnen) voeren,
danwel aan de minimale wettelijke bewaartermijn.
Aanpassingen
We houden ons het recht voor om deze privacyverklaring te actualiseren
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