Privacy Statement / Fitch Finance & Fitch Data

Privacyverklaring Fitch Finance B.V. & Fitch
Data Fitch Finance B.V. & Fitch Data B.V., hierna FITCHFINANCE - FITCHDATA, beiden gevestigd in Amsterdam,
zijn beiden zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
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1. Aard van de business
FITCHFINANCE - FITCHDATA hebben haar hoofdtaak in werving en selectie, consultancy, training & coaching
en het uitvoeren van online scans en assessment op haar eigen klanten en op klanten van haar klanten of
businesspartners, in de breedste zins des woords.

2. Persoonsgegevens die wij van u verwerken
FITCHFINANCE - FITCHDATA verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:
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2.1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. FITCHFINANCE - FITCHDATA gebruiken alleen technische en functionele
cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken
FITCHFINANCE - FITCHDATA verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om u te informeren middels onze nieuwsbrief en over bijvoorbeeld wijzigingen van onze diensten en
producten (nieuwe kandidaten & vacatures, nieuwe trainingen & events)
In het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, zoals we hiervoor hebben behandeld,
bijvoorbeeld het verwerken van en informeren over testresultaten van assessments of het aangaan van
overeenkomsten.
Om contact met u op te kunnen nemen, bijvoorbeeld naar aanleiding van het downloaden van een
white paper.
FITCHFINANCE - FITCHDATA verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor het voeren van onze administratie en voor onze belastingaangifte.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
FITCHFINANCE - FITCHDATA bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de bewaartermijn sluiten wij aan bij de
wettelijke richtlijnen, hetgeen betekent dat wij voor verschillende soorten persoonsgegevens verschillende
bewaartermijnen hanteren..

5. Delen van persoonsgegevens met derden
FITCHFINANCE - FITCHDATA delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is
voor het uitvoeren van onze dienstverlening, met inachtneming van eventuele wettelijke verplichtingen
en restricties. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling en de hosting van de website. Met bedrijven die uw
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst.
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6. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FITCHFINANCE - FITCHDATA en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander,
door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt uw verzoek hieromtrent sturen naar info@fitchfinance
respectievelijk info@fitchdata.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. NB:
bij de behandeling van uw verzoek gaan we onder andere na of dit valt binnen de wettelijke kaders, wij
hebben immers de wettelijke verplichting bepaalde persoonsgegevens te bewaren.
FITCHFINANCE - FITCHDATA willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan hier.

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
FITCHFINANCE - FITCHDATA nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. FITCHFINANCE - FITCHDATA doen er alles aan om ervoor te zorgen dat wij
betrouwbaar zijn. De beveiliging van jouw persoonsgegevens wordt geborgd door administratieve,
technische en organisatorische maatregelen in de databases. Zo hebben bijvoorbeeld alleen onze
toegewezen beheerders toegang tot jouw persoonsgegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch of per mail contact
met ons op.

8. Contactgegevens
De contactgegevens van FITCHFINANCE – FITCHDATA zijn als volgt:

Strawinskylaan 4117
1077 ZX Amsterdam
Telefoon: +31 (085) 246 0392
e-mail: info@fitchfinance / info@fitchdata.nl
internet: www.fitchfinance.nl / www.fitchdata.nl

Amsterdam, Januari 2020

