PRIVACY-STATEMENT MONEYVIEW
Door één van de publiek toegankelijke internetsites van MoneyView Research BV en MoneyView Schade en Zorg BV (MV Websites) te benaderen en/of de op of via
deze websites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van dit privacy-statement. Voor gebruikers van MoneyViewdiensten geldt een apart privacyreglement. Dit is te vinden op ww.moneyview.nl/voorwaarden. MoneyView kan dit privacy-statement te allen tijde wijzigen. Wij
adviseren u daarom regelmatig de voorwaarden te controleren.

Artikel 1: Definities
1.

MV Websites: www.moneyview.nl, www.specialitem.nl, www.pvwo.nl,
www.web-wijzers.nl.

2.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd
een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met
name aan de hand van een identificator zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of
meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische,
genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
Inhoud: al het via de MV Websites gepubliceerde materiaal waaronder, maar
niet beperkt tot teksten, beeld, nieuwsbrieven, documenten, merken en
namen.
Bezoeker: ieder die de Inhoud van de MV Websites raadpleegt of hiernaar
verwijst door middel van een (hyper)link naar de website.
Privacy-statement: Dit statement van MoneyView, waarin is vastgelegd op
welke manier MoneyView de bescherming van Persoonsgegevens van
Bezoeker vormgeeft met inachtneming van wettelijke bepalingen zoals
opgenomen in de Wbp/AVG.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

(Verwerkings) Verantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon,
een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of
samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van
persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen
voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden
vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de Verantwoordelijke is of
volgens welke criteria deze wordt aangewezen.
Verwerking (van Persoonsgegevens): een bewerking of een geheel van
bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van
persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés,
zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken
of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen,
aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
Wbp/AVG: Wet bescherming persoonsgegevens/Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
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Artikel 4: Geheimhouding en doorgeven aan derden
1.

2.

3.

Inleiding
1.

2.

3.
4.

MoneyView biedt verschillende diensten aan. Voor het goed functioneren van
deze diensten is het in een aantal gevallen nodig om Persoonsgegevens te
verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.
MoneyView hecht groot belang aan de bescherming van privacy en de
veiligheid van persoonsgegevens. MoneyView zal persoonsgegevens
uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de
Wbp/AVG en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen
persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor de
dienstverlening, er een wettelijke plicht op rust of als de Bezoeker daar
uitdrukkelijk toestemming voor geeft.
MoneyView is de Verantwoordelijke bij de Verwerking van de
Persoonsgegevens van de Bezoeker.
Door gebruik te maken van de MV Websites, stemt de Bezoeker in met de
Verwerking door MoneyView van Persoonsgegevens van Bezoeker zoals
beschreven in dit Privacy-statement.

Artikel 2: Soorten Persoonsgegevens
1.

Als een Bezoeker gebruik maakt van de MV Websites, kan MoneyView de
volgende soorten Persoonsgegevens Verwerken:
a
Alle door de Gebruiker bij het gebruik van de Inhoud ingevoerde
(Persoons)Gegevens en verstrekte informatie, waaronder de NAW
gegevens
van
de
Bezoeker
(bijvoorbeeld
naam,
adres,
telefoonnummer, e-mailadres);
b
Technische informatie, zoals de computer van Bezoeker, het
besturingssysteem, de browser, de statistieken betreffende bekeken
pagina’s, het verkeer van en naar de MV Websites en het IP-adres.
c
Naar aanleiding van klachten of meldingen kan MoneyView informatie
Verwerken (waaronder Persoonsgegevens) over (vermeende)
inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig
onrechtmatig handelen.

Artikel 3: Doeleinden Verwerking (Persoons)Gegevens
1.

MoneyView Verwerkt de (Persoons)Gegevens voor de volgende doeleinden:
a
Het leveren van haar Diensten;
b
Het beantwoorden van vragen van Bezoekers;

Het verstrekken van (Persoons)Gegevens aan derden, zoals
rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en
andere opsporingsinstanties, indien MoneyView daartoe verplicht is op
grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van
dit Privacy-statement en/of de Gebruiksvoorwaarden;
De naleving van dit Privacy-statement van MoneyView;
Het meten van de belangstelling voor de Diensten van MoneyView en
het verbeteren c.q. het bevorderen van het gebruiksgemak van de
Diensten van MoneyView;
Het informeren van Bezoekers over de Diensten van MoneyView;
Het verzenden van commerciële berichten, waaronder aanbiedingen,
over diensten van MoneyView aan de Bezoeker;
De omzetting van de Persoonsgegevens tot statistische gegevens,
waarvan het resultaat niet langer tot personen herleidbaar is;
Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het
verzamelen van de informatie.

MoneyView zorgt er voor dat iedereen die betrokken is bij de Verwerking van
de Persoonsgegevens, waaronder haar werknemers en subverwerkers, deze
gegevens geheimhouden en zorgt ervoor dat met iedereen die betrokken is
een geheimhoudingsovereenkomst of –beding is gesloten.
De in lid 1 bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet als Bezoeker
uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de Persoonsgegevens aan een
derde te verschaffen, indien het verstrekken van deze Persoonsgegevens
aan een derde noodzakelijk is gezien de aard van de door MoneyView aan
Bezoeker te verlenen diensten, of indien er een wettelijke verplichting
bestaat om de Persoonsgegevens aan een Derde te verstrekken.
MoneyView kan in bepaalde gevallen genoodzaakt zijn om, zonder
voorafgaande toestemming van de Bezoeker, Persoonsgegevens door te
geven aan of te delen met derden. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld
rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie of Politie. Deze
verstrekking van Persoonsgegevens kan zich voordoen in de volgende
gevallen:
a.
Als het verstrekken van deze gegevens noodzakelijk is om dit Privacystatement te handhaven;
b.
Als dit noodzakelijk voor het opsporen of voorkomen van misdrijven
zoals (maar niet beperkt tot) fraude of oplichting;
c.
Als dit noodzakelijk is omdat MoneyView aan wettelijke verplichtingen
of een gerechtelijk vonnis moet voldoen;
d.
Als MoneyView wordt overgenomen of fuseert;
e.
Als MoneyView een derde partij inschakelt wiens diensten noodzakelijk
zijn om de Diensten van MoneyView uit te voeren, zoals bijvoorbeeld
(maar niet beperkt tot) het hosten en beheren van internetservers.
MoneyView zal in voorkomende gevallen strikte voorwaarden hanteren
als het gaat om beveiliging en geheimhouding van de
Persoonsgegevens. MoneyView garandeert dat dit in voorkomende
gevallen alleen zal plaatsvinden met inachtneming van al hetgeen in dit
Privacy-statement beschreven is. MoneyView ziet er op toe dat er géén
Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte zullen
worden Verwerkt.

Artikel 5: Wijzigen van Persoonsgegevens van de Gebruiker
1.

De Gebruiker kan MoneyView verzoeken zijn Persoonsgegevens te
verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als de
Persoonsgegevens van de Gebruiker onjuist, onvolledig zijn of niet ter zake
doen voor de doeleinden waarvoor MoneyView de Persoonsgegevens
Verwerkt. Dergelijke verzoeken zullen in overeenstemming met de Wpb/AVG
worden behandeld.

Artikel 6: Beveiliging
1.

Om Persoonsgegevens te beveiligen neemt MoneyView diverse technische
en organisatorische maatregelen, waaronder, maar niet beperkt tot:
versleuteling van gegevens, softwarematige toegangsbeveiliging middels
wachtwoorden en fysieke beveiliging van hardware.

Artikel 7: Bewaartermijn en vernietiging
1.

MoneyView bewaart Persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is
toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens
worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is
afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij
worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.
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