PRIVACYVOORWAARDEN
Kredietenunie respecteer uw privacy en verklaart uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te zullen
behandelen. Kredietenunie zal uw persoonsgegevens volgens de geldende wetgeving en in
overeenstemming met de eisen gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens ( Wbp)
verwerken.

INZAGE EN VERWIJDERING ( WIJZIGING ) PERSOONSGEGEVENS
U kunt inzicht vragen naar persoonlijke informatie die Kredietenunie over u heeft. Als de informatie
niet correct is, kunt u verzoeken deze aan te passen. Dit verzoek kunt u richten aan Kredietenunie,
koningsspil 36, 8102 DL te Raalte. Of aan info@kredietenunie.nl.

KLIKGEDRAG
De website van Kredietenunie houd de bezoekgegevens bij, net zoals de meest geraadpleegde
pagina’s. Het doel is om de website te optimaliseren. Ook kan Kredietenunie de gegevens gebruiken
om gerichte informatie op de site te plaatsen. Hierdoor kan de Kredietenunie haar services
aanpassen aan de wensen van de klant.

Links naar andere sites
Op de site van de Kredietenunie zijn een aantal links van andere partijen opgenomen. Kredietenunie
heeft geen verantwoording op de wijze waarop deze partijen met deze gegevens omgaan. Kijk
daarom of de door bekeken site een privacyverklaring bevat. Is dit het geval. Lees deze dan en kijk of
u zich kunt vinden in de privacyverklaring van deze partij.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Kredietenunie heeft maatregels genomen die volgens de wetgeving noodzakelijk zijn om de
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand
van de huidige techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking
en de aard van de gegevens. Het is vrijwel onmogelijk dat onbevoegden informatie over klanten en
bezoekers kunnen krijgen.
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