Privacyverklaring
2FX Treasury bv, gevestigd aan Damcoogh 26, 1132 ED Volendam, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Rene Schilder, Damcoogh 26, 1132 ED Volendam, T: +31 651 222 543, https://2fxtreasury.com
Rene Schilder is de Functionaris Gegevensbescherming van 2FX Treasury bv. Hij is te bereiken via
rene.schilder@2fxtreasury.com
Persoonsgegevens verwerken
2FX Treasury bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt / heeft gemaakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of wij u onze diensten kunnen aanbieden.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Naam (voor- en/of achternaam)
 Organisatienaam
 E-mailadres (bij voorkeur zakelijk e-mailadres)
 Telefoonnummer (bij voorkeur zakelijk telefoonnummer)
 Bedrijfsactiviteit
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
2FX Treasury bv en haar website en/of diensten verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens.
Doel en basis grondslag verwerken persoonsgegevens
2FX Treasury bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 Om diensten bij u af te kunnen leveren (via e-mail)
 Het kunnen aanbieden van informatie- en kennisproducten aan organisaties en personen
 2FX Treasury bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Bewaringstermijn persoonsgegevens
2FX Treasury bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor
de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Categorie persoonsgegevens
Naam, organisatienaam,
emailadres, telefoonnummer,
bedrijfsactiviteit
Factuurgegevens van diensten

Bewaartermijn
5 jaar*

Reden
Het kunnen aanbieden van
informatie- en kennisproducten

7 jaar

Fiscale bewaartermijn
financiële transacties

*bij overlijden of uit diensttreden worden deze gegevens na een officieel bericht binnen 3 maanden uit
onze systemen verwijderd
Delen van persoonsgegevens met derden
2FX Treasury bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of
om u gericht onze diensten te kunnen aanbieden.
Wij maken hebben geen account (meer) bij Google Analytics (opgezegd per 12 januari 2019 en wordt
definitief verwijderd op 16 februari 2019). Wel maken wij gebruik van de statistieken die JouwWeb, de

leverancier van onze website, ons levert in het Pro-pakket dat wij afnemen. JouwWeb maakt hiervoor
gebruik van Google Analytics maar zorgt ervoor dat hun Google Analytics gebruik maakt van
anonieme ip-adressen. De statistieken geven de volgende informatie weer:







Bezoekersaantallen: het aantal bezoekers dat de website heeft bezocht.
Pageviews: op hoeveel pagina’s hebben de bezoekers geklikt voordat ze de website weer
verlaten.
Geografische herkomst: onze website slaat het IP-adres op van iedere bezoeker (en anonimiseert
deze). Daar wordt de locatie van afgeleid.
Paginaviews: hoe vaak de pagina’s op de website bekeken worden.
Apparaten: met welk apparaat de bezoekers onze website bezocht hebben.
Verkeersbronnen: hoe de bezoekers bij ons terecht zijn gekomen.
JouwWeb heeft een verwerkersovereenkomst toegevoegd aan hun algemene voorwaarden.
Volgens de wet treden zij op als verwerker van persoonsgegevens van onze websitebezoekers en
contacten. In de verwerkersovereenkomst spreken ze met ons af dat de gegevens op een
correcte manier verwerkt worden.

Cookies en advertenties
2FX Treasury bv maakt gebruik van de diensten van JouwWeb, een websitebuilder waarmee de website
van 2FX Treasury is gemaakt. Wij hebben een Pro-pakket wat onder andere inhoudt dat JouwWeb op
onze website geen cookies of advertenties plaatst. 2FX Treasury bv plaats zelf ook geen cookies of
advertenties op haar site.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 2FX Treasury bv en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand (bijvoorbeeld Excel) naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@2fxtreasury.com. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
2FX Treasury bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Beveiligen persoonsgegevens
2FX Treasury bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Zo hebben wij bij JouwWeb een Pro-pakket voor onze website dat onder andere een veilige httpsverbinding met SSL-certificaat heeft zodat bezoekers zeker weten dat het verkeer op onze website op een
veilige manier plaatsvindt.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact met ons op via info@2fxtreasury.com.
Wijziging
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door 2FX Treasury bv.
Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring te raadplegen op het moment dat u gegevens aan ons
verstrekt.
Laatste wijziging van deze privacyverklaring: 12 januari 2019

