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Privacyverklaring DIMA Vermogensbeheer B.V.

DIMA Vermogensbeheer B.V. verzamelt in de uitvoering van haar werkzaamheden bepaalde
persoonlijke informatie over individuele personen, bijvoorbeeld over haar cliënten,
medewerkers, partners en leveranciers. In het kader van de bescherming van
persoonsgegevens heeft DIMA een privacybeleid opgesteld. Hierin wordt omschreven hoe de
persoonlijke informatie wordt verzameld, verwerkt en opgeslagen en hoe daarbij wordt
voldaan aan de relevante wet- en regelgeving en aan de door DIMA gestelde data protectie
normen.

Toestemming
Om haar dienst goed uit te kunnen voeren worden in de prospectfase gegevens verzameld op
een risico-inventarisatieformulier. Dit formulier tekent de prospect voor akkoord waarmee
DIMA toestemming krijgt deze gegevens te verwerken en haar dienstverlening zo af te
kunnen stemmen op persoonlijke omstandigheden van de prospect. Als overgegaan wordt tot
afnemen van de dienst vermogensbeheer wordt de prospect cliënt bij DIMA. Vóórdat de
dienst vermogensbeheer wordt aangeboden wordt een vermogensbeheerovereenkomst
opgemaakt en getekend voor akkoord door de cliënt. Hiermee verleent de cliënt toestemming
om onder andere zijn/haar gegevens te kunnen verzamelen, verwerken en bewaren. Deze
persoonsgegevens omvatten naam, adres woonplaats en de overige gegevens welke bij of naar
aanleiding van deze overeenkomst zijn verstrekt. Indien de cliënt deze gegevens niet wenst te
verstrekken, is het voor DIMA niet mogelijk om haar dienstverlening aan de cliënt aan te
bieden. DIMA zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en deze niet aan derden ter
beschikking stellen tenzij de gegevens op grond van wettelijke voorschriften ter beschikking
gesteld moeten worden. DIMA zal alleen de relevant zijnde gegevens van cliënten verwerken
en verzamelen. Deze zullen niet langer dan wettelijk noodzakelijk worden bewaard. De
wettelijke minimale bewaartermijn voor al deze gegevens is 5 jaar. DIMA houdt te allen tijde
alle persoonsgegevens binnen de EU.

DIMA is bevoegd in het kader van de beheerovereenkomst gebruik te maken van de diensten
van derden. DIMA neemt bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht en
heeft hiermee een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Rechten
Elke betrokkene heeft recht op:

- Inzage, wissen en rectificatie van persoonsgegevens of beperking van de verwerking
ervan;

- Bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens;
- Dataportabiliteit (het recht om persoonsgegevens mee te kunnen nemen);
- Het intrekken van eerder gegeven toestemming.
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Integriteit en vertrouwelijkheid
DIMA heeft de persoonsgegevens door het nemen van passende technische of
organisatorische maatregelen op een dusdanige manier verwerkt dat een passende beveiliging
ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of
onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Klachten
Wanneer u een klacht heeft kunt u deze bij DIMA en/of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
indienen. De AP is verplicht uw klacht in behandeling te nemen.


