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PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING FINAU BV  
 
Dit is de Privacy- en cookieverklaring van FINAU BV (hierna te noemen FINAU). We vinden het 
belangrijk dat er discreet met jouw gegevens wordt omgegaan en dat jouw privacy beschermd wordt. 
Als je gebruik maakt van onze diensten en/of de website www.finau.nl bezoekt verzamelen we 
verschillende persoonsgegevens. We gaan integer, transparant en zorgvuldig om met alle 
persoonsgegevens die we verzamelen, dit alles in overeenstemming met de privacyregelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 
In deze verklaring leggen we je onder andere uit welke persoonsgegevens we verzamelen, wanneer 
we dit doen en waarom en hoe lang we deze bewaren.  
 
VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS  
 
Afhankelijk van onze relatie, verzamelen wij verschillende persoonsgegevens van jou. Hierna wordt 
per relatie omschreven welke persoonsgegevens door FINAU worden verwerkt.  
 
Kandidaten die interesse hebben om bij ons te werken 

• Contactgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) 

• Geboortedatum 

• Geslacht 

• Curriculum Vitae (CV) 

• Pasfoto (indien toegevoegd aan het CV) 

• Gegevens over trainingen, opleidingen en/of testen die je zelf of via FINAU hebt gevolgd of 
gedaan 

• Gegevens over beschikbaarheid 

• Gegevens in het kader van een pre-employment screening 

• Alle gegevens die kandidaten zelf via hun motivatiebrief of op andere wijze met FINAU delen 

• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de 
geschiktheid van de kandidaat (zoals referenties en getuigschriften) 

• Gespreksverslagen 

• Communicatie 
 
Medewerkers 

• Contactgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) 

• Geboortedatum 

• Geslacht 

• Curriculum vitae (CV) 

• Pasfoto (indien toegevoegd aan het CV) 

• Gegevens over trainingen, opleidingen en/of testen die je zelf of via FINAU hebt gevolgd of 
gedaan 

• Gegevens over beschikbaarheid 

• Nationaliteit, BSN-nummer & identiteitsbewijs, werkvergunning 

• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie 

• Gespreksverslagen 

• Communicatie 
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Opdrachtgevers en Leveranciers 
FINAU verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee 
zij zaken doet, zoals medewerkers van opdrachtgevers en leveranciers. We kunnen de volgende 
persoonsgegevens van deze relaties verwerken: 

• Contactgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) 

• Betalings- en factureringsgegevens.  
  
Contactformulier 
Indien je wilt dat wij contact met je opnemen, kun je op de website een contactformulier invullen en 
daar je naam en telefoonnummer achterlaten.  
 
Nieuwsbrief 
Om je op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen binnen FINAU geven wij regelmatig een 
nieuwsbrief uit. Voor het versturen van de nieuwsbrief verwerken wij je naam en e-mailadres. 
Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen, waarmee je jezelf op ieder gewenst moment kunt 
afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief. 
 
Website 
Om onze onlinedienstverlening te verbeteren, leggen wij bij het bezoeken van onze website gegevens 
vast. Het gaat om de volgende gegevens:  

• IP-adres  

• URL 

• Browsertype  

• Taal  

• Datum  

• Duur van het bezoek 
 
Waarom we deze persoonsgegevens verwerken 
 
Voor FINAU is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van haar 
bedrijfsactiviteiten. Specifiek verzamelt FINAU persoonsgegevens om de volgende doelen te bereiken: 

• Voor het doen van aanbiedingen voor en/of het uitwisselen van informatie over en ten 
behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van FINAU;   

• Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van kandidaten; 

• Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met 
kandidaten/medewerkers/leveranciers;  

• Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met 
opdrachtgevers; 

• Ten behoeve van de personeels- en salarisadministratie; 

• Voor training, opleiding en andere vormen van loopbaanbegeleiding en persoonlijke 
ontwikkeling;  

• Ter ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening; 

• Om onze administratie in de breedste zin van het woord uit te kunnen voeren, en; 

• Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 
 
Grondslag verwerking persoonsgegevens 
Wanneer je een kandidaat, medewerker of opdrachtgever van FINAU bent, dan kan de verwerking van 
persoonsgegevens nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren, waarbij jij als betrokkene partij bent 
of in de fase daarvoor om tot een overeenkomst te komen.  
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Verder verwerkt FINAU persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting, zoals haar 
administratieplicht en houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen.  
 
Ook kan het zijn dat FINAU een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van jouw 
persoonsgegevens. FINAU zal in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het 
waarborgen van jouw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van FINAU anderzijds. Alleen 
indien het gerechtvaardigd belang van FINAU zwaarder weegt, worden jouw persoonsgegevens op 
basis van genoemde grondslag verwerkt. 
 
In alle andere gevallen vraagt FINAU expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. 
Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan staat het je 
altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.  
 
Bewaartermijn 
Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor 
FINAU de gegevens verzamelt of verwerkt, tenzij het langer bewaren van jouw gegevens noodzakelijk 
is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van FINAU. Als er geen wettelijke bewaartermijn 
geldt, dan worden jouw persoonsgegevens bewaard zolang de overeenkomst voortduurt of zolang 
jouw toestemming geldt. 
 
Delen van persoonsgegevens  
Wij delen je persoonsgegevens alleen met partijen die nodig zijn bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden voor FINAU en wanneer het gaat om een wettelijke verplichting. Verder deelt FINAU 
geen persoonsgegevens met derden, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is gevraagd bij de 
betrokkene.  
 
Het kan voorkomen dat FINAU gebruikt maakt van een derde partij voor het verwerken van jouw 
persoonsgegevens (in een aantal gevallen is dit een eis van de opdrachtgever). Via een 
verwerkersovereenkomst borgt FINAU dat deze partij zich houdt aan de toepasselijke 
privacyregelgeving. Door FINAU ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke 
diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf 
verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. 
 
Jouw rechten in het kader van de AVG  
Je hebt de volgende rechten betreffende de persoonsgegevens die wij hebben verwerkt: 
 
Bezwaar 
Je kunt kosteloos bezwaar aantekenen tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct 
marketing doeleinden, zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven. FINAU zal in dat geval op 
het eerste verzoek het gebruik beëindigen.  
 
In alle andere gevallen kun je in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de 
verwerking bezwaar aantekenen. FINAU zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar 
beoordelen of het bezwaar terecht is. In dat geval zal FINAU de verwerking beëindigen.   
 
Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit 
Verder heb je het recht om jouw persoonsgegevens: 

• te corrigeren;  

• in te zien; 

• te verwijderen, en; 
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• over te dragen. 
 
Ook kun je de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken en heb je het recht om niet te worden 
onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.  
 
Wil je gebruik maken van je rechten? 
Indien je van genoemde rechten gebruik wenst te maken, dan kunt je een e-mail sturen naar 
info@finau.nl. FINAU zal binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende 
verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, 
onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor deze worden verwerkt of op andere 
wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen jouw rechten worden beperkt 
wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen 
of de inning van civielrechtelijke vorderingen. 
 
Wanneer je van mening bent dat FINAU niet voldoet aan de wettelijke bepalingen rondom de AVG, 
dan kun je een klacht indienen via info@finau.nl. Wanneer deze klacht niet naar tevredenheid is 
opgelost, dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of beroep 
bij de rechter in te stellen.  
 
Maatregelen voor het beveiligen van de persoonsgegevens 
FINAU doet er alles aan om te voorkomen dat er onjuist met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan. 
Denk hierbij aan toegangsbeleid tot onze kantoren, autorisatie- en wachtwoordbeleid en encryptie van 
informatie die wij verzenden. Persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Denk je dat 
jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn, heb je het vermoeden van een datalek of zijn er 
andere aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact op met ons via info@finau.nl. 
 
Hyperlinks van derden  
Op www.finau.nl staan regelmatig hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden. Voor deze 
sites geldt dat zij hun eigen privacy beleid hebben. Wanneer je dus naar deze sites van derden gaat, is 
FINAU niet aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens op deze site. We raden je 
dan ook aan om op deze sites de privacy- en cookieverklaring goed te lezen.  
 
Cookies  
Op de website van FINAU wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een hoeveelheid data die 
een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend 
bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en 
bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. 
 
Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te 
vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Onze 
website, www.finau.nl, maakt gebruik van functionele en analytische cookies.  
 
Functionele cookies 
FINAU plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een 
gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en 
voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak 
van de website te optimaliseren. 
 
Analytische cookies 
FINAU maakt gebruik van analytische cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt 
verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de 

mailto:info@finau.nl
http://www.finau.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Server
https://nl.wikipedia.org/wiki/Webbrowser
https://nl.wikipedia.org/wiki/Webbrowser
http://www.finau.nl/
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bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om 
de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen 
en de behoeften van de gebruikers. 
 

Google Analytics 

Raadpleeg het privacybeleid van Google om te zien welke gegevens ze opslaan. 

Naam Aanbieder Vervaltermijn Doel 

_ga  Google Analytics  2 jaar  

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om 

statistische gegevens te genereren over hoe de 

bezoeker de website gebruikt.  

_gid  Google Analytics  24 uur 

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om 

statistische gegevens te genereren over hoe de 

bezoeker de website gebruikt.  

NID  Google Ads  6 maanden 

Registreert een uniek ID die het apparaat van 

een terugkerende gebruik identificeert. De ID 

wordt gebruikt voor gerichte advertenties.  

 
 
Tracking cookies 
FINAU plaatst cookies voor het gebruik van de chatfunctie Tawk.to. Deze dienst maakt het voor jou 
mogelijk contact met ons op te nemen via een chatfunctie. Met deze cookies kunnen we jouw bezoek 
op de pagina blijven volgen. Tawk.to plaatst hiervoor een tracking cookie. 
 
 
Tawk.To Chat 

Bezoek het privacybeleid van Tawk.to om te zien welke gegevens ze opslaan. 

Naam Aanbieder Vervaltermijn Doel 

__tawkuuid  Tawk.to Chat  10 jaar  

Tawk.to cookie om gebruikers te 

onderscheiden.  

TawkConnectionTime  Tawk.to Chat  session  

Cookie om de verbindingsduur van de tawk-

sessies te bepalen.  

TawkCookie  Tawk.to Chat  session Stelt Live chat beschikbaar voor bezoeker.  

Tawk_<id> Tawk.to Chat  10 jaar 

Cookie om de verbindingsduur van de tawk-

sessies te bepalen en om een unieke sessie te 

bepalen.  

 
 
Cookies uitzetten 
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser 
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt 

https://policies.google.com/privacy
https://www.tawk.to/privacy-policy/
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verzonden. De exacte procedure verschilt echter per browser. Wij raden je ook aan de instructies te 
volgen en/of de helpfunctie van je browser te gebruiken om het gewenste cookiegedrag in te stellen. 
Het is mogelijk dat sommige functies en services op onze website niet correct functioneren als cookies 
zijn uitgeschakeld in je browser.   
 
Wijzigingen  
FINAU behoudt zich het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Deze privacy- en 
cookieverklaring is gepubliceerd op de website www.finau.nl en is voor het laatst bijgewerkt op 24-4-
2020. 
  
Contact 
Wanneer je nog vragen en/of opmerking hebt met betrekking tot onze Privacy- en cookieverklaring 
kun je ons altijd benaderen. Wij zijn te bereiken op: 
 
FINAU BV 
Sint Annastraat 282 
6525 HC NIJMEGEN 
info@finau.nl 
KvK-nummer: 76148661 
 
Contactpersoon:  
Dhr. Jan Willem Smulders MSc 
024-2120513 
janwillem@finau.nl 

http://www.finau.nl/
mailto:info@finau.nl
mailto:janwillem@finau.nl

