PRIVACY BELEID REGCOUNSEL FINANCIAL SERVICES B.V. (MEI 2018)
Uw privacy is belangrijk voor Regulatory Counsel Financial Services B.V.. Om gebruik te maken van de
diensten van Regulatory Counsel Financial Services B.V., gevestigd te Herengracht 180, 1016 BR Amsterdam
(hierna “RECOFISE”) en ten behoeve van haar bedrijfsvoering heeft RECOFISE soms persoonsgegevens van u
nodig. In deze Privacy verklaring informeert RECOFISE u welk Beleid wordt gehanteerd ten aanzien van uw
privacy en persoonlijke gegevens. Dit Privacy Beleid is van toepassing op de diensten die RECOFISE verleent
en op de website www.recofise.eu in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking
(hierna: “AVG”).
Dit Beleid is op 7 mei 2018 voor het laatst herzien en wordt van tijd tot tijd aangepast. Aangeraden wordt
daarom de meest recente versie van het Privacy Beleid via de website te raadplegen. Ingeval er inhoudelijke
wijzigingen in dit Privacy Beleid worden aangebracht, zal een en ander door middel van de laatste versie
duidelijk worden weergegeven.
In dit Privacy Beleid legt RECOFISE onder meer uit welke persoonlijke gegevens RECOFISE verzamelt en
gebruikt, voor welke doeleinden en op welke gronden RECOFISE uw persoonsgegevens verwerkt en met wie
RECOFISE uw persoonlijke gegevens deelt.
1

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon. RECOFISE verzamelt deze persoonlijke gegevens omdat u deze gegevens aan RECOFISE
heeft verstrekt. U kunt bijvoorbeeld gegevens verstrekken bij het aangaan van een opdracht met RECOFISE,
door uw gegevens in te voeren op RECOFISE’s website als u informatie wenst of als u zich opgeeft als abonnee
voor de Nieuwsbrief van RECOFISE. RECOFISE kan uw persoonlijke gegevens ook verzamelen uit andere
bronnen, zoals door het gebruiken van openbare gegevens.
Persoonlijke gegevens die RECOFISE verwerkt, kunnen zijn:
•
•
•
•
•

•

Basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, voorvoegsel, titel;
Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
Gegevens met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt om RECOFISE’s website te bezoeken, zoals
een IP-adres;
Gegevens met betrekking tot uw bezoek aan RECOFISE’s website;
Persoonlijke gegevens die u RECOFISE verstrekt voor het doel van een sollicitatie, zoals uw volledige
naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en andere
persoonlijke gegevens die in uw aanvraag zijn opgenomen;
Alle andere persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die u RECOFISE kunt verstrekken
of die RECOFISE kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de hieronder
uiteengezette redenen.

Uw persoonsgegevens zullen door RECOFISE uitsluitend worden aangewend voor de in dit Privacy Beleid
omschreven doeleinden en conform de AVG worden behandeld.
2

Persoonsgegevens van personen onder de leeftijd van 16 jaar

RECOFISE verzamelt of verwerkt geen informatie betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar, tenzij
dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van de dienstverlening en voor zover toestemming
of machtiging tot toestemming in dit verband wordt verleend door de persoon die de ouderlijke
verantwoordelijkheid van het kind draagt.
3

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

Tenzij RECOFISE uw specifieke toestemming heeft verkregen, worden uw persoonsgegevens niet voor andere
doeleinden gebruikt, dan waarvoor u deze informatie aan RECOFISE heeft verstrekt.

RECOFISE zelf of anderen die hierbij betrokken zijn, kan of kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken voor
de volgende doeleinden:
-

Voor het leggen van contact met u;
Voor het behandelen van uw zaken;
Voor het uitvoering geven aan of het verwerken van een opdracht of ter ondersteuning hiervan;
Om u diensten te verlenen of ter ondersteuning hiervan;
Om te voldoen aan RECOFISE’s wettelijke en regelgevende verplichtingen;
Om uw sollicitatie of abonnement af te handelen.

Bijzondere persoonsgegevens zoals ras, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, gezondheid of
andere gegevens/aangelegenheden zal RECOFISE alleen verzamelen indien u die vrijwillig verstrekt of indien
dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. In gevallen waarin RECOFISE dergelijke
gegevens verzamelt, zal RECOFISE u vooraf om toestemming vragen.
RECOFISE verwerkt uw persoonlijke gegevens op een of meer van de volgende wettelijke gronden:
1.
2.
3.
4

Uitvoering van een contract, opdracht of dienstverlening;
Naleving van een wettelijke verplichting;
Uw toestemming.

Delen persoonsgegevens

In sommige gevallen kan RECOFISE uw persoonlijke gegevens delen met derden. Dit kan omvatten, maar is
niet beperkt tot:
-

Derden die van belang zijn voor de diensten die RECOFISE levert, zoals wederpartijen,
regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen;
Derden waarmee RECOFISE professionele relaties onderhoudt zoals toezichthoudende autoriteiten
en andere instanties, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de
doeleinden die worden beschreven in dit Privacy Beleid, zoals IT-providers,
communicatieserviceproviders of andere leveranciers aan wie RECOFISE bepaalde ondersteunende
services uitbesteedt.

RECOFISE zal uw persoonlijke gegevens alleen overdragen aan de bovengenoemde derde partijen voor de
doeleinden en om de juridische redenen die in dit Privacy Beleid worden vermeld.
Derden aan wie RECOFISE uw persoonlijke gegevens overdraagt, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving
van de privacywetgeving. RECOFISE is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw
persoonlijke gegevens door deze derden. Voor zover een derde partij uw persoonsgegevens verwerkt als een
gegevensverwerker van RECOFISE, zal RECOFISE een gegevensverwerkersovereenkomst sluiten met een
dergelijke partij die voldoet aan de vereisten zoals uiteengezet in de AVG.
Uw persoonlijke gegevens zullen alleen binnen de Europese Unie worden overgedragen.
5

Bescherming persoonlijke gegevens

RECOFISE heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om een passend beveiligingsniveau te
waarborgen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking
en tegen vernietiging, verlies, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. RECOFISE doet dit door middel van
de volgende maatregelen:
•

De toegang is beperkt tot de personen namens RECOFISE die de gegevens nodig hebben. Deze personen
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming
van persoonsgegevens;
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•
•
•
•

Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie;
Hantering van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen;
Back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
Testen en evalueren van de maatregelen.

6

Uw rechten

U als betrokkene heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens een aantal wettelijke rechten. Tenzij
RECOFISE wettelijk gerechtigd is om uw verzoek te weigeren, kunt u de volgende rechten inroepen:
•
•

•
•
•
•
7

Recht op inzage;
Recht op dataportabiliteit: dit houdt in dat u het recht hebt uw persoonlijke gegevens te verkrijgen
in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat waardoor u die gegevens
kunt hergebruiken en door kunt geven aan een andere organisatie;
Het recht op rectificatie, correctie of wissing van uw gegevens;
Het recht om uw toestemming in te trekken;
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
Het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den
Haag, als u denkt dat RECOFISE uw gegevens onrechtmatig verwerkt.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door RECOFISE opgeslagen ten behoeve van:
• haar diensten en bedrijfsvoering gedurende de looptijd van de opdracht en daarna alleen in de
financiële administratie voor maximaal 7 jaar; en
• de Nieuwsbrief abonnees gedurende de periode dat men aangemeld is.
8

Contact

Bij vragen of opmerkingen over RECOFISE’s Privacy Beleid kunt u contact opnemen via:
Regulatory Counsel Financial Services B.V.
Herengracht 180
1016 BR Amsterdam
Telefoon: 020-218 1700
www.recofise.eu
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PRIVACY POLICY REGCOUNSEL FINANCIAL SERVICES B.V. (MAY 2018)
Your privacy is important for Regulatory Counsel Financial Services B.V.. In order to benefit of the services of
Regulatory Counsel Financial Services B.V., located at Herengracht 180, 1016 BR Amsterdam (hereinafter
“RECOFISE”) and for the benefit of its business operations, RECOFISE sometimes needs personal information
from you. In this Privacy Statement, RECOFISE informs you which Policy is used in respect of your privacy and
personal details. This Privacy Policy applies to the services provided by RECOFISE and on the website
www.recofise.eu in accordance with the General Data Processing Regulation (hereinafter: "GDPR").
This Policy was last revised on 7 May 2018 and is updated from time to time. It is therefore advised to consult
the latest version of the Privacy Policy via the website. In the event that substantive changes are made to this
Privacy Policy, this will be clearly indicated by means of the latest version.
In this Privacy Policy, RECOFISE explains, among other things, which personal information RECOFISE collects
and uses, for what purposes and on what grounds RECOFISE processes your personal data and with whom
RECOFISE shares your personal data.
1

Personal data

Personal data means all information about an identified or identifiable individual. RECOFISE collects this
personal information because you provided this information to RECOFISE. For example, you can provide
information when entering into an engagement with RECOFISE, by entering your details on RECOFISE's
website if you want information or if you register as a subscriber to the RECOFISE Newsletter. RECOFISE can
also collect your personal data from other sources, such as using public data.
Personal data RECOFISE processes may be:
•
•
•
•
•

•

Basic information such as your first and last name, prefix, title;
Contact information such as your e-mail address, postal address and telephone number;
Data related to the device you use to visit RECOFISE's website, such as an IP address;
Information regarding your visit to RECOFISE's website;
Personal data that you provide RECOFISE for the purpose of an application, such as your full
name, date of birth, address, telephone number, nationality, marital status and other personal
data included in your application;
Any other personal data relating to you that you may provide RECOFISE or that RECOFISE may
obtain in connection with the purposes and on the basis of the reasons set out below.

Your personal data will only be used by RECOFISE for the purposes described in this Privacy Policy and will be
treated in accordance with the GDPR.
2

Personal data of persons under the age of 16

RECOFISE does not collect or process information concerning persons under the age of 16, unless this is part
of a specific engagement within the framework of the service and insofar permission or permission to consent
in this respect is granted by the person who has the parental responsibility for the child is wearing.
3

Purposes for the data processing of personal data

Unless RECOFISE has obtained your specific permission, your personal data will not be used for any other
purpose than for which you have provided this information to RECOFISE.
RECOFISE itself or others who are involved, may or may process your personal data for the following
purposes:
−
−
−
−
−
−

For making contact with you;
For handling your matters;
For carrying out or processing an engagement to support it;
To provide or support you services;
To comply with RECOFISE's legal and regulatory obligations;
To handle your job application or subscription.
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Personal data such as race, political opinions, religious beliefs, health or other data/matters will only be
collected by RECOFISE if you provide it voluntarily or if this is necessary or permitted by law and regulations.
In cases where RECOFISE collects such data, RECOFISE will ask you for permission in advance.
RECOFISE processes your personal data on one or more of the following legal grounds:
1
2
3
4

Execution of a contract, engagement or service;
Compliance with a legal obligation;
Your permission.

Sharing personal data

In some cases RECOFISE may share your personal information with third parties. This may include, but is not
limited to:
−
−
−

Third parties that are important for the services provided by the RECOFISE, such as
counterparties, regulatory authorities and government institutions;
Third parties with which the RECOFISE maintains professional relations, such as supervisory
authorities and other bodies, in order to comply with legal obligations;
External suppliers in connection with the processing of your personal data for the purposes
described in this Privacy Policy, such as IT providers, communication service providers or other
suppliers to which RECOFISE outsources certain support services.

RECOFISE will only transfer your personal data to the aforementioned third parties for the purposes and for
the legal reasons stated in this Privacy Policy.
Third parties to whom RECOFISE transfers your personal data are responsible for their own compliance with
the privacy legislation. RECOFISE is not responsible nor liable for the processing of your personal data by
these third parties. To the extent that a third party processes your personal data as a data processor of
RECOFISE, RECOFISE will enter into a data processor agreement with such party that meets the requirements
as set out in the GDPR.
Your personal data will only be transferred within the European Union.
5

Protection of personal data

RECOFISE has taken technical and organisational measures to ensure an appropriate level of security to
protect your personal data against unauthorized or unlawful processing and against destruction, loss,
damage, alteration or disclosure. RECOFISE does this by means of the following measures:
•

•
•
•
•
6

Access is restricted to the persons on behalf of the RECOFISE who need the data. These persons
are bound to secrecy and are informed about the importance of the protection of personal
data;
Security of network connections with Secure Socket Layer (SSL), or a comparable technology;
Handling a user name and password policy on all systems;
Back-ups of the personal data in order to be able to recover these in case of physical or technical
incidents;
Testing and evaluating the measures.

Your rights

You as a data subject have a number of statutory rights with regard to your personal data. Unless RECOFISE
is legally entitled to refuse your request, you can invoke the following rights:
•
•

•
•

Right of access;
The right to data portability: this means that you have the right to obtain your personal data in
a structured, widely used and machine-readable format that allows you to reuse that
information and pass it on to another organisation;
The right to rectify, correct or erase your data;
The right to withdraw your consent;
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•
•
7

The right to object to the processing of your data;
The right to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority, PO Box 93374, 2509 AJ
The Hague, if you think that RECOFISE will process your data unlawfully.

Storage period

Your personal data are stored by RECOFISE for:
•
its services and operations during the term of the engagement and thereafter only in the
financial administration for a maximum of 7 years; and
•
the Newsletter subscribers during the period that they are registered.
8

Contact

If you have any questions or comments about RECOFISE’s Privacy Policy, please contact us at:
Regulatory Counsel Financial Services B.V.
Herengracht 180
1016 BR Amsterdam
Telefoon: 020-218 1700
www.Recofise.eu
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