PRIVACY STATEMENT
Financials4u BV is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
van de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten.
Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Financials4u BV, Gouverneurlaan 5,
te Weert.
GEGEVENSVERZAMELING EN –GEBRUIK
De informatie die op deze website kan worden verzameld, is uitsluitend bedoeld voor de
verwerking van uw aanvraag door Financials4u BV. Uw persoonsgegevens, waaronder uw
naam, e-mailadres en cv worden door ons aangehouden en gebruikt voor de volgende
doeleinden:
·

Om onze diensten aan u te verlenen;

·
Om een kandidatendossier op te stellen, dit dossier helpt ons bij de selectie van
profielen;
·
Om u op de hoogte te houden van de diensten van Financials4u BV, nieuws en
ontwikkelingen;
·

Om u relevante informatie te kunnen bieden op onze website;

·

Om onze diensten aan te passen en te verbeteren.

Wanneer wij daartoe verplicht zijn, kunnen wij uw gegevens ook ter beschikking stellen
aan verordenende of wet handhavende instanties. Wij behouden ons tevens het recht
voor om uw gegevens te verstrekken aan professionele adviseurs en andere personen
wanneer wij bepaalde aspecten van onze wervingsdiensten uitbesteden aan derden. Deze
derden zijn gehouden aan dezelfde geheimhoudingsverplichtingen als Financials4u BV.
UW E-MAILADRES
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een
offerte, of bij een verzoek om informatie over bijvoorbeeld actuele vacatures, dan wordt
dit adres niet gebruikt voor andere doeleinden tenzij u zelf ermee heeft ingestemd dat
het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante
informatie omtrent dienstverlening, vacatures, ontwikkelingen en acties van en door
Financials4u BV.
AFMELDEN
Financials4u BV houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening
met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) vacatures en
diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@financials4u.eu of
schriftelijk bij Financials4u BV, t.a.v. L.J.P. Stultiens, Gouverneurlaan 5, 6002 EC te
Weert.

INZAGE EN CORRECTIE VAN UW GEGEVENS
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Financials4u BV over u heeft. Als
de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Om misbruik te voorkomen
kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage
in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in
kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.
Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan
info@financials4u.eu of schriftelijk bij Financials4u BV, t.a.v. L.J.P. Stultiens,
Gouverneurlaan 5, 6002 EC Weert. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele
vragen heeft over de manier waarop Financials4u BV met uw gegevens omgaat.
Financials4u BV betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en
verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of
volledigheid hiervan. Financials4u BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor
schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van
de aangeboden informatie op deze website.
De Financials4u website www.financials4u.eu kan links bevatten naar andere sites. Wij
zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites van
derden.
WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID
Dit privacybeleid kan te allen tijde door Financials4u BV worden gewijzigd. Bij
toekomstige wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij de wijzingen in kwestie hier
vermelden, zodat u altijd weet welke persoonsgegevens door ons worden verzameld,
waarvoor deze worden gebruikt en aan wie deze openbaar worden gemaakt.

