PRIVACY BELEID AVG UITGELEGD AAN KINDEREN

Recht...

Situatie...

.. op informatie - Organisaties moeten je informeren als ze jouw
persoonsgegevens gebruiken en laten weten welke gegevens zij
waarvoor gebruiken en met wie delen.

Voorbeeld: als je een voordeelkaart hebt bij een winkel mag
de winkel deze niet zomaar aan een andere winkel geven of
aan anderen laten weten wat jij allemaal gekocht hebt. De
winkel moet jou dat in ieder geval vertellen.

.. op inzage – Je mag een organisatie altijd vragen of deze
organisatie jouw persoonsgegevens vastlegt en zo ja welke
gegevens dat precies zijn.

Voorbeeld: om punten te sparen voor korting wil een winkel
je gegevens vaak hebben. Als je twijfelt over de informatie
die ze van je hebben mag je vragen wat ze precies over jou
in hun systeem hebben staan.

.. op correctie en aanvulling – Je mag een organisatie vragen
jouw persoonsgegevens te verbeteren en aan te vullen.

Voorbeeld: als de winkel informatie over jou heeft
opgeslagen die onjuist is (bijvoorbeeld omdat jouw adres niet
klopt), mag je eisen dat de winkel de onjuiste gegevens in
het systeem vervangt door de juiste gegevens.

.. van bezwaar – Je mag altijd vragen of een organisatie wil
stoppen met het gebruiken van je gegevens, bijvoorbeeld als het
bedrijf de gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden.

Voorbeeld: de winkel gebruikt jouw aankoopgegevens om
reclame te maken, maar jij wil helemaal niet dat ze dat doen.
Niemand hoeft toch te weten wat jij koopt?

.. op klacht over gebruik persoonsgegevens – Je mag altijd
een klacht indienen, eerst bij de organisatie zelf, daarna bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van je persoonsgegevens als je vindt dat er onzorgvuldig mee omgegaan wordt.

Voorbeeld: op een website staat een lijst met namen van
mensen die zich hebben aangemeld. Jij wil niet dat anderen
weten dat jij je hebt aangemeld, dat is privé en mag ook niet.

.. op vergetelheid – In bepaalde gevallen kun je een organisatie
vragen je persoonsgegevens te wissen.

Voorbeeld: als een website jouw gegevens ten onrechte
gebruikt kun je aangeven dat je helemaal uit hun systeem
verwijderd wilt worden.

.. op intrekking van toestemming – Je mag je eerder gegeven
toestemming altijd intrekken.

Voorbeeld: je hebt een app toestemming gegeven om je
locatie te volgen maar dat wil je niet meer. Dan kun je dat
gewoon stopzetten, zodat ze je niet meer mogen volgen.

.. op overdraagbaarheid van persoonsgegevens
(dataportabiliteit) – Je hebt het recht om de persoonsgegevens
te ontvangen die een organisatie van je heeft en deze door te
geven aan eenzelfde soort bedrijf.

Voorbeeld: je hebt een account bij een coole game en je wilt
met dezelfde gegevens ook een andere game spelen. Het
zijn jouw gegevens dus die mag je doorgeven aan een
andere game.

.. op beperking – in bepaalde gevallen kun je een organisatie
vragen om het gebruik van jouw gegevens tijdelijk te staken.

Voorbeeld: als je het niet eens bent met de juistheid van
gegevens die ergens zijn opgenomen, mogen deze
gegevens, totdat de juistheid ervan is vastgesteld, tijdelijk
niet worden opgenomen.
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Hoe gaat Hof Hoorneman Bankiers om met jouw gegevens:


Wij gebruiken jouw gegevens om jouw rekening te kunnen administreren, zodat jouw
beleggingen aan jouw naam zijn gekoppeld.



Wij leggen de volgende gegevens vast:
 Naam
 Adres
 Geboortedatum
 BSN



Mocht blijken dat we iets niet goed hebben laat ons dat dan alsjeblieft horen. Wij wijzigen
dat dan naar de goede gegevens. Je kunt ons mailen op: avg@hofhoorneman.nl.



Wij gebruiken jouw gegevens niet voor verdere marketingdoeleinden en verstrekken ze ook
niet voor dat doel aan anderen.



Wij hebben iemand die zich speciaal met de Privacy en de beveiliging van jouw gegevens
bezighoudt. Dit is de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Als je de FG iets wilt
vragen kun je mailen naar: fg@hofhoorneman.nl.
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