Privacy Statement Finalease.nl
dd. 23-05-2018
Finalease.nl, gevestigd aan Oosterstraat 9, 9502EC te Stadskanaal, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens die worden achtergelaten op de website https://www.finalease.nl

Contactgegevens
Finalease.nl, Oosterstraat 9, 9502EC Stadskanaal
Tel.: +31(0)88-5588688, info [a] finalease.nl

Hans Banus is de Functionaris Gegevensbescherming van Finalease.nl
Hij is te bereiken via hans [a] finalease.nl.

Voorwoord
In tegenstelling tot de onzinnige eisen en beschrijvingen die de EU en de AVG ons opleggen, geven
wij onze eigen visie hierop. U geeft ons uw gegevens op basis van vertrouwen en omdat u van onze
diensten gebruik wilt maken. Dit waarderen wij enorm en willen dan ook op een verantwoorde en
duurzame manier met uw gegevens omgaan. Dit zonder dat een EU bepaald hoe, maar gewoon op
basis van gezond verstand en respect voor elkaar.

Zorgvuldig
Allereerst laat het duidelijk zijn wij ons realiseren dat het omgaan met uw persoonsgegevens uiterst
zorgvuldig dient te gebeuren en ik kan u verzekeren; zo gaan wij er dan ook mee om! Wij waren de
eerste in Nederland binnen leasebranche met SSL certificaten voor onze website, Exchange en eigen
IT infrastructuur, het opslaan van uw leaseaanvragen in een beveiligde Cloud omgeving en
individueel toegewezen dossierbeheerders. Wij zijn niet alleen zorgvuldig maar ook ambitieus en
bezorgd.

Persoonsgegevens
Wij verzamelen uw persoonsgegevens zodat wij ons product van a tot z aan u kunnen aanbieden.
Deze gegevens hebben wij nodig. Wij hebben zelfs meer gegevens nodig, maar uw gegevens worden
verrijkt door andere gerenommeerde systemen van dataleveranciers.

Toetsing
Met al deze gegevens wordt uw kredietwaardigheid door een geselecteerde financial lease bank
getoetst en het financieringsrisico bepaald. De uitslag betekend of u wel of niet bij ons kunt leasen.

Deze geselecteerde bank krijgt dus ook uw gegevens mbt de aanvraag. Als uw aanvraag wordt
afgewezen. Kunnen wij op basis van de reden ervoor kiezen om ook een andere bank/banken in te
schakelen en zo alsnog een goedkeuring voor u te kunnen regelen. Ook deze bank(en) krijgen dan uw
gegevens mbt de aanvraag.

Analyse
Een verzameling aan karakteristieken uit deze persoonsgegevens worden hier intern gebruikt om te
analyseren hoe wij nog beter en efficiënter potentiele klanten kunnen bereiken en bedienen, zowel
online als offline.

Online
Wij vinden het belangrijk voor onze bedrijfsvoering om te weten waar interesses van onze bezoekers
liggen en hoe onze website gebruikt wordt. Hiervoor gebruiken wij Google analytics en cookies.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens zo lang mogelijk, enerzijds voor de belastingdienst anderzijds voor onze
dienstverlening. Als u over 5 of 7 jaar uw auto wilt inruilen is het handig als wij al uw gegevens en van
uw auto direct beschikbaar hebben om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit is efficiënt en
klantvriendelijk.

Verwijdering van uw gegevens
Als u wilt dat wij uw gegevens uit onze systemen verwijderen dan kunt u daar een verzoek voor
indienen en wij zullen dat zo spoedig mogelijk voor u regelen. Indien de beschikbaarheid van
bevoegde personen dat toelaat, zullen binnen 24 uur aan uw verzoek kunnen voldoen.

AVG
Is deze privacy statement voor u niet begrijpelijk en wilt u liever een privacy statement zoals
gedicteerd wordt volgend de EU, dan kunt u dit voor velen onbegrijpelijk stuk onzinnige tekst
opvragen bij hans [a] finalease.nl. Alle relevante en ook vooral irrelevante informatie in onleesbare
vaktechnische beschrijving wordt u dan toegestuurd.

