Privacyverklaring
Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de
werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt en uw privacyrechten. Eijgen FF B.V. kwalificeert daarbij
als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).
Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.
Onze contactgegevens zijn:
Naam kantoor:
Eijgen Finance (Eijgen FF B.V.)
Adres:
Harlingersingel 23
Postcode / Plaats:
8913 CJ Leeuwarden
Contactpersoon:
J. Westra
E-mailadres:
privacy@eijgenfinance.nl
Onze dienstverlening
Ons kantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
a) het uitvoeren van (uw) opdrachten voor advies of andere diensten;
b) wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigd belang;
c) om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
d) voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.
Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.
Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een
andere opdracht.
Regels persoonsgegevens bij notariële akten
Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke
regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:
1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus
op een wettelijke grondslag verwerkt.
2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets
meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig
zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen
(BRP), Handelsregister en Kadaster.
5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van
u opvragen, De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop
staan.
6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen
toegang tot de gegevens.
Adviezen en overige diensten
Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt:
• De verwerking < opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan ten behoeve van passeren en
bewaren van notariële akten van persoonsgegevens > heeft de volgende doeleinden en bijbehorende
rechtsgronden:
o a,b,c Het kunnen aanbieden en verbeteren van de dienstverlening en het voldoen aan
(wettelijke) verplichtingen
• De verwerking < verstrekken door middel van doorzending: concepten en dossierstukken aan derden
met toestemming cliënt van persoonsgegevens > heeft de volgende doeleinden en bijbehorende
rechtsgronden:
o A,d Informeren derden op verzoek van Cliënt
• De verwerking < opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan ten behoeve van
dienstverlening waaraan geen authentieke akte gekoppeld is zoals advisering, onderhandse akten en
afwikkeling nalatenschap > van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende
rechtsgronden:
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•

•

•

•

o A,b Uitvoeren opdracht Cliënt
De verwerking < verstrekken door middel van doorzending t.b.v. de inschrijving van gegevens of akten
in register > van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk:
o Kenbaarheid
De verwerking < vastleggen, raadplegen t.b.v. legaliseren van handtekeningen > van
persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk:
o A,b,c Bevestigen echtheid handtekening op verzoek
De verwerking < verzamelen, vastleggen en gebruiken gegevens t.b.v. relatiebeheer zakelijke
contactpersonen in de keten > van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd
belang, namelijk:
o A, b Informeren en faciliteren samenwerking in de keten
De verwerking < verzamelen, vastleggen, gebruiken etc. van gegevens voor de financiële administratie
> van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang, namelijk:
o Kenbaarheid financiële rechten en verplichtingen.

Bron van verwerkte persoonsgegevens
Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd
gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende
zijn:
• Openbare registers, waaronder het Kadaster
• Makelaar of andere adviseur in verband met een koopovereenkomst waarin u één van de partijen
bent
• Schenker
Doorgeven van uw persoonsgegevens
Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is
of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.
Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale
organisatie.
Beveiliging
Eijgen FF heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerkingen en tegen verlies, vernietiging, schade,
aanpassing of bekendmaking. Voor vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u het
vermoeden of aanwijzingen van misbruik heeft, kunt u contact opnemen met ons.
Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn
verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het
uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen
zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig
bewaard.
Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.
Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw
aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.
Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze
bewaard worden. Indien dit het geval is kunt u inzage hierin verzoeken. Mogelijk is er een wettelijke grondslag
waardoor we niet op uw verzoeken in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.
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Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze
gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte
moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.
Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de
gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.
Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u
gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil
dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek
indienen.
Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil
overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is
overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.
Wijzigingen
Eijgen FF behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. In dat geval zullen wij contact met
u opnemen alvorens we uw gegevens zullen gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Dit om u op de hoogte te
stellen van de wijzigingen aan onze Privacyverklaring en om u de kans te bieden gebruik van uw gegevens voor
deze nieuwe doeleinden te weigeren. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26-8-2021.
Toestemming
Wanneer Eijgen FF uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal Eijgen FF deze
afzonderlijk aan u vragen. U mag uw toestemming altijd weer intrekken. Eijgen FF wijst u er wel op dat het
intrekken van uw toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de
intrekking van uw toestemming onverlet laat. Het intrekken van uw toestemming kan gevolgen hebben voor de
dienstverlening.
Vragen en/of klachten
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Eijgen FF, of indien u inzage wenst in,
dan wel wijziging wenst in uw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via mail aan
privacy@eijgenfinance.nl.
Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Eijgen FF dan probeert Eijgen
FF hier samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u her recht om een
klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wanneer u in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de
toezichthouder in dat land.

- Einde -
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