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Privacy Verklaring 

 
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese 
Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 
 
Het AGIO Huys BV 
Postbus 87 
6660 AB   Elst.gld 
Kvk: 58581006 Tel: 0481-365352 Int: www.hetagiohuys.nl 
 
De persoonsgegevens worden vastgelegd in ons administratiesysteem en gedeeld met de 
met ons samenwerkende organisaties. U geeft toestemming om deze gegevens in ons 
administratiesysteem vast te leggen en te bewaren conform voorwaarden AVG en de wet en 
u geeft toestemming om deze gegevens te delen met de met ons samenwerkende en/of door 
klant aangegeven organisaties (banken, verzekeraars) en/of taxateurs, bouwkundigen, 
makelaars, notarissen, belastingadviseurs dan wel organisaties met de doelstelling van het 
aanvragen en/of aangaan van financiële producten te weten; verzekeringen, hypotheken, 
consumptieve leningen en het verstrekken van nieuwsbrieven, eventuele klachten te 
behandelen, te benaderen voor een online waardering van onze dienstverlening en/of 
belastingaangifte.  
 
Elk persoon, Nederlands ingezetene, onder zestien jaar uitsluitend onder toezicht van ouder 
of wettelijke vertegenwoordiger, kan onder deze categorie vallen. De verwerking naar de 
samenwerkende en/of door klant aangegeven organisaties (banken, verzekeraars) en/of 
taxateurs, bouwkundigen, makelaars, notarissen, belastingadviseurs dan wel organisaties 
met de doelstelling van het aanvragen en/of aangaan van financiële producten te weten; 
verzekeringen, hypotheken, consumptieve leningen en het verstrekken zal bestaan uit het 
overleggen van de alleen op basis van de gevraagde noodzakelijke gegevens en kan 
bestaan uit NAW gegevens, BSN nummer, telefoonnummer, e-mail adres, burgerlijke staat 
en burgerlijke staat verleden, opleidingsniveau, samenstelling huishouden, 
Identiteitsdocumentatie, rokersgedrag, bankrekeningnummer, bankafschriften, 
loonstrookgegevens en/of werkgeversverklaring gegevens en/of uitkeringsgegevens, beroep, 
geslacht, consumptieve lening recente opgave gegevens, belastingaangiftes, hypotheek 
lening recente opgave en/of inventarisatie en/of advies gegevens, klant- en/of 
beleggersprofiel gegevens, pensioen en/of inventarisatie en/of advies gegevens, 
arbeidsongeschiktheid polis en/of inventarisatie en/of advies gegevens, werkloosheid polis 
en/of inventarisatie en/of advies gegevens, (schade, varia, leven en/of belegging-) 
verzekering polis en/of inventarisatie en/of advies gegevens. 
 
De persoonsgegevens worden digitaal conform AVG en wettelijke bepalingen in een 
beveiligde omgeving bewaard. De personeelsleden met een certificaat “verklaring goed 
gedrag” kunnen deze gegevens raadplegen/beheren. Deze medewerkers hebben een 
geheimhoudingsplicht. 
Datalekken worden direct gemeld bij de betrokken klanten en wettelijke instanties door de 
directie.  
 
Wij maken bij bezoek aan onze websites gebruik van Google Analytics waaruit wij het aantal 
bezoekers en de bezochte pagina’s kunnen herleiden om de website te optimaliseren.  
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Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen klanten meer 
mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als de persoonsgegevens worden verwerkt. 
 
Klant heeft recht op; 
 
Informatie; 
Verzoek voor inzage welke gegevens met welk doel gebruikt worden. 
 
Recht op inzage; 
Verzoek voor inzage en op een duidelijke en begrijpelijke manier laten weten: 

• of de organisatie  zijn persoonsgegevens gebruikt, en zo ja: 
• om welke gegevens het gaat; 
• wat het doel is van het gebruik; 
• aan wie de organisatie de gegevens eventueel heeft verstrekt; 
• wat de herkomst is van de gegevens, als deze bekend is. 
• aantekeningen vallen hier niet onder. 

 
Recht op correctie, rectificatie en aanvulling en verwijdering/recht van vergetelheid;  
Correctie vragen als zijn persoonsgegevens: 

• feitelijk onjuist zijn; 
• onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld; 
• op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt. 
• verwijderen indien daar een verzoek voor wordt gedaan. 

 
Recht op verzet;  
Verzoek tot het niet meer gebruiken en/of toegankelijk hebben of verwijderen van 
persoonsgegevens voor bijvoorbeeld marketing of van gegevens bij bijzondere 
omstandigheden (bijvoorbeeld bekend persoon en medewerker kennen elkaar). 
 
Recht op dataportabiliteit; 
Verzoek digitale persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan derden met dezelfde 
soort dienst. 
 
Recht op beperking van verwerking; 
Het recht om minder gegevens te laten verwerken 
 
Indien klanten gebruik wensen te maken van een privacy recht dan kan dit schriftelijk, of met 
een speciaal hiervoor beschikbaar formulier, worden ingediend. Er volgt na ontvangst van dit 
verzoek binnen vier weken een reactie. In uitzonderlijke gevallen mogen hiervoor kosten in 
rekening worden gebracht. 
 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring dan/wel 
zal bij wettelijke aanpassingen de wet voor gaan op deze privacy verklaring.  
 
U verklaart dat bovenstaande duidelijk is en bij vragen deze beantwoord zijn en geeft ons 
toestemming uw gegevens zoals hierboven omschreven te gebruiken dan wel te bewaren. 
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