
Privacy Verklaring Life Supply B.V. 2022 

Persoonsgegevens van de klanten van Life Supply worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelt 

en beveiligd conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) en de Algemene Verordering 

Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Hieronder leest u meer over uw gegevensverwerking, ons privacy 

beleid, uw rechten en onze beveiligingsmaatregelen. 

 

Verwerking van persoonsgegevens 

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens, die u aan ons ter beschikking stelt om de met elkaar 

overeengekomen opdracht uit te voeren, worden de door u verstrekte gegevens alleen gebruikt voor: 

- de juiste uitvoering van de met elkaar overeengekomen en door u akkoord verklaarde opdracht;  

- om u het financiële/pensioen/vermogensadvies te kunnen geven waarom u heeft gevraagd; 

- om u volledig te kunnen infomeren over de evt. af te sluiten (nieuwe) producten en diensten. 

De persoonsgegevens, die u aan ons ter beschikking stelt zijn nodig om de overeengekomen opdracht uit te 

voeren, worden alleen gebruikt voor de overeengekomen opdracht en nimmer ter beschikking aan derden, 

behoudens externe software pakketten die gebruikt worden om de opdracht voor u uit te kunnen voeren. Uw 

gegevens worden opgeslagen in een verwerkingsregister op een server in Nederland. 

 

Verwerken gegevens door opdrachtnemer 

Binnen onze overeengekomen opdracht verwerken wij persoonsgegevens van u en van uw werknemers, 

indien u als werkgever de opdrachtgever bent. Wij verwerken deze gegevens conform de eisen van de 

Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).  Dit houdt in dat wij: 

- persoonsgegevens van u persoonlijk of van u als werkgever of van uw werknemers op een zorgvuldige wijze 

verwerken en geheimhouden en nimmer ter beschikking stellen aan derde partijen;  

- persoonsgegevens alleen verwerken indien u als opdrachtgever akkoord bent gegaan met de met elkaar 

overeengekomen opdracht en u bekend bent met onze algemene voorwaarden die u hiertoe accepteert; 

- zorgdragen voor passende organisatorische maatregelen om uw -en die van uw werknemers als u als 

werkgever de opdrachtgever bent- persoonsgegevens voldoende te beveiligen; 

- indien sprake is van een data-lek van uw persoonlijke gegevens wij dit tijdig signaleren en binnen 72 uur 

melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan u, op basis van wettelijke meldplicht van een data-lek; 

- uitvoering geven aan de specifieke rechten die personen hebben ten aanzien van de gegevensverwerking 

door ons (recht op informatie/inzage/rectificatie/wissen/beperking van gegevensbescherming en recht op 

overdraging van de persoonsgegevens), voor zover de privacy regels ons hiertoe verplichten en onze 

dienstverlening en wettelijke bewaarplicht hiertoe niet in gevaar wordt gebracht; 

- uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan daartoe wettelijk verplicht is; 

- wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade die voortvloeit uit de tekortkoming van de 

bescherming van de persoonsgegevens door een externe software-houder; 

- persoonsgegevens nimmer zullen gebruiken voor andere doelen dan de met elkaar overeengekomen 

opdracht, waartoe we uw persoonsgegevens hebben ontvangen. 

 

Inzage en aanpassing gegevens 

Als u wilt weten of alle van uw geregistreerde gegevens die wij van u hebben ontvangen juist zijn, dan kunt u 

de door ons opgeslagen persoonsgegevens opvragen en op basis van ons adviesdossier of online zelf inzien. 

Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens dan zullen we deze gegevens voor u wijzigen of 

verwijderen, dan wel kunt u dit zelf doen, indien mogelijk via het online softwarepakket. Hiermee heeft u 

volledige zeggenschap en controle over de bij ons van u bekende en opgeslagen persoonlijke gegevens. 

Gebruikmaking cookies 

Ons kantoor maakt geen gebruik van cookies en uw bezoek aan onze website wordt nimmer geregistreerd. 

Aanpassing Reglement 

Deze Privacyverklaring maakt deel uit van de met elkaar overeengekomen opdracht en onze algemene 

voorwaarden. De tekst van deze privacyverklaring kan worden aangepast op basis van nieuwe wetgeving dan 

wel andere ontwikkelingen in de markt of bij ons kantoor. Indien u vragen heeft over deze Privacy Verklaring 

dan kunt u hiertoe overdag contact opnemen met ons kantoor.                                               
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