
 

PRIVACYVERKLARING  

Het Financieel KennisCentrum, verder te noemen FKC, respecteert de privacy van 
alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke 

informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij houden ons aan de 
regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

FKC is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze 

privacyverklaring is van toepassing op de producten en diensten van FKC. U dient 
zich ervan bewust te zijn dat FKC niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van 
andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan 

onze privacyverklaring te accepteren. 

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en 
gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan om onderstaande verklaring zorgvuldig 

te lezen. 

Doeleinden van de gegevensverwerking 

In het kader van onze (financiële) dienstverlening legt FKC gegevens vast. Dit 
kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken en bewaren uitsluitend de 

persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven. Wij gebruiken de 
gegevens om aanvragen en bestellingen in het kader van onze dienstverlening zo 
gemakkelijk en snel mogelijk te laten verlopen. Aangeleverde persoonsgegevens 

worden alleen met uw toestemming gebruikt en uitsluitend voor doeleinden 
verbonden aan de gelieerde onderneming binnen FKC. 

 
Van welke personen verwerkt FKC gegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een 

relatie hebben. Ook verwerken we persoonsgegevens van personen met wie we een 
relatie willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn persoonsgegevens van: 

- Cursisten die een opleiding, training of examen bij ons gaan volgen, op dit 

moment volgen of hebben gevolgd 
- Contactpersonen en vertegenwoordigers van onze zakelijke klanten 

- Trainers (freelance)  

Registreren 

Bij bepaalde onderdelen van onze diensten moet u zich eerst registreren. Na 
registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de opgeven 
persoonsgegevens, zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen. Om u te 

kunnen registreren, vragen wij onder meer om contactgegevens, inloggegevens, 
gegevens met betrekking tot betalingen en functiegegevens. 
Deze lijst is niet van beperkte aard. Wij registreren slechts die gegevens die het 

mogelijk maken om een betere service te kunnen leveren aan al onze gebruikers. 



FKC bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de 

doeleinden, waarvoor zij worden verzameld en verwerkt, nodig is. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor? 

Gegevens over wie u bent 
Wij verwerken de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. 

Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een 
training en/of een examen. Denk hierbij aan uw naam, adres, telefoonnummer, 
geboortedatum, BSN nummer en e-mailadres. Waarvoor gebruiken wij die gegevens? 

- Om u aan te melden bij DUO als u bij FKC een training of examen wilt doen. 

- Om u de bevestigingsmail of examenuitslag toe te sturen. Ook willen wij uw 

diploma natuurlijk naar het juiste adres sturen. 

Uw betalingsgegevens  

Denk hierbij aan de naam, het e-mailadres en het rekeningnummer van de betaling 
plichtige van uw training of examen.  

Registratiegegevens van/voor externe registers 

Denk aan een registratienummer van de SEH, FFP of EHP. Ook kunnen wij uw 
handtekening op de presentielijsten nodig hebben. Waarvoor gebruiken wij die 
gegevens? 

- Als u bij ons de PE-punten haalt dan geven wij uw punten natuurlijk door aan 

de registers. Hiervoor hebben wij dan ook uw registratienummer nodig.   

- Wij dienen een bewijs van uw presentie door te geven aan de registers. 
hiervoor sturen wij de getekende presentielijsten aan de registers door. 

Delen met derden 
Persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet gedeeld met 
derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de 

overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In een geval van 
een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij 
persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. 

Voor promotie- en marketingdoeleinden 
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor promotie- en 

marketingdoeleinden. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen: 

- versturen van nieuwsbrieven (op uw aanvraag). 

- versturen van informatie over onze activiteiten, trainings- en 
examenproducten en daaraan gerelateerde diensten (op uw aanvraag). 

Beveiliging 
FKC is ervan overtuigd dat een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens van 
groot belang is. Wij hebben daarom beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik 

en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo maken wij 
onder meer gebruik van beveiligde servers. 



Aanpassen Privacyverklaring 

FKC behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen 
zullen op deze website worden gepubliceerd. 
 

Vragen over het Privacybeleid 
Indien u vragen heeft over het privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen 
in uw persoonsgegevens, kunt contact met ons opnemen via 

administratie@financieelkenniscentrum.nl. 
 
Alle rechten voorbehouden © 2018 

 

 


