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Privacyverklaring FrikaFin B.V. 

 

Deze Privacyverklaring informeert u over het beleid dat FrikaFin B.V. hanteert en hoe wij 

omgaan met de persoonsgegevens die door ons worden verzameld, verwerkt, bewaard 

en opgeslagen, het gebruik en de openbaarmaking van de persoonsgegevens die wij 

verwerken. 

FrikaFin B.V. verwerkt gegevens van personen die gebruik maken van door FrikaFin B.V. 

aangeboden diensten (en met name, maar niet beperkt tot, diensten die worden 

aangeboden en verricht betreffende het bemiddelen tussen (potentiele) geldgevers en 

(potentiele) geldleners) bij bemiddeling betreffende zakelijke financieringen en, 

nieuwsbrieven, contactformulieren e.d. en voor personen die gebruik maken van 

www.frikafin.nl (de Website).Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw 

privacy te beschermen. Door gebruik te maken van de diensten van FrikaFin B.V., geeft u 

aan deze Privacyverklaring te accepteren  

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Wij verwerken ontvangen persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) en treden daarbij op als de 

verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, (EU) 2016/679.  

Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefonisch contact, email, 

website, de FrikaFin B.V.-portal en andere manieren worden vrijwillig verkregen.  

 

Persoonsgegevens 

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens 

te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. 

De verkregen gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van FrikaFin B.V. of die 

van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke 

gegevens waarover wij beschikken. 

De volgende persoonsgegevens worden door FrikaFin B.V. verwerkt, als u gebruik maakt 

van onze dienstverlening: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-

mailadres, IP-adres, geboortedatum en nummer-ID-document. 

Wanneer u als bezoeker gebruik maakt van onze website dan wordt alleen uw IP-adres 

verwerkt. 

 

Financiële gegevens. 

Om een bemiddelingsaanvraag te beoordelen vraagt FrikaFin B.V. om financiële 

gegevens van het bedrijf en/of van u voordat een eventuele overeenkomst wordt 

gesloten. Op deze manier kan FrikaFin beoordelen of er een reële 

bemiddelingsmogelijkheid is. 

Ook kan FrikaFin B.V. aan de geldgever en/of diens daartoe gemachtigde persoon 

informatie vragen over de herkomst van de middelen en de bron van het vermogen.  

Daarnaast kan FrikaFin B.V. vragen een structuuroverzicht te verstrekken van de 

organisatie en/of een aandeelhoudersregister te verstrekken c.q. om een UBO-

verklaring; ook deze documenten kunnen persoonsgegevens omvatten. 
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Communicatie 

Wanneer e-mails of andere berichten naar ons worden verstuurd, is het mogelijk dat wij 

die bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende  

situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw verzoeken te verwerken en vragen te 

beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van FrikaFin B.V.  

of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere 

persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

 

Doeleinden 

De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt: 

- FrikaFin B.V. verwerkt alleen persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is 

voor haar dienstverlening;  

- Om te voldoen aan Nederlandse wet- en regelgeving en andere EU-

rechtsgebieden; 

- Om u informatie toe te sturen via bedrijfsupdates en een nieuwsbrief, waarvan wij 

denken dat deze interessant is voor u. Als u geen algemene informatie meer 

wenst te ontvangen via de nieuwsbrief, kunt u zich hiervoor “afmelden” onderaan 

de mailing. U zult dan nog wel belangrijke bedrijfsupdates, zoals bijvoorbeeld de 

melding van een storing, blijven ontvangen. 

FrikaFin B.V. verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de 

doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij van tevoren uw 

toestemming hiervoor hebben verkregen.  

 

Bewaartermijn 

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de verplichte wettelijke termijn 

of, indien een dergelijke verplichte termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt 

noodzakelijk is voor de verlening van onze diensten. 

 

Derden 

FrikaFin B.V. kan uw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het 

uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die 

uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van FrikaFin B.V., sluit FrikaFin B.V. een 

verwerkersovereenkomst. Wij selecteren derde partijen met de nodige zorgvuldigheid en 

waarborgen dat zij voldoende maatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens 

te beschermen, conform de wet of contractuele verplichtingen. 

Daarnaast maken wij in bepaalde gevallen voor operationele of technische doeleinden, 

zoals bijvoorbeeld de hosting van servers, gebruik van de (IT) dienstverlening van 

derden, welke derden tevens zijn gevestigd binnen de EU.  

 

Doeleinden van de gegevensverwerking 

Als u een contact-, aanmeld-, of inschrijfformulier op onze website invult, of ons een e-

mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de 

aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige 

beantwoording en afhandeling daarvan. De door u op de website of aan ons fysiek 

verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van uw 

bemiddelingsaanvraag die wij voor u verzorgen. Deze persoonsgegevens verstrekken we 

aan de potentiele Geldgevers, om u een persoonlijk aanbod te kunnen doen of deze 

partij(en) in staat te stellen een oordeel te vormen over de financieringsaanvraag.  

 

Klikgedrag en bezoekgegevens 

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met 

name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van 

opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden  



 
 
 

Pagina 3 van 3 
 

geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag 

op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij 

proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet 

aan derden verstrekt. 

 

Google Analytics 

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website 

gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s 

zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer 

(IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde 

Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke 

privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden 

hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen 

verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun 

campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien 

Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens 

Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan 

de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

 

Facebook en Twitter 

Indien Facebook en/of Twitter gebruikt worden zijn op deze site knoppen opgenomen om 

pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze 

knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter 

zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring 

van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met 

uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken 

 

Beveiliging 

Om uw privacy te beschermen neemt FrikaFin B.V. dan ook alle passende technische en 

organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

 

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring wanneer nodig bij te werken 

of te wijzigen. Wanneer de Privacyverklaring wezenlijk gewijzigd wordt, zullen wij u 

hiervan op de hoogte stellen via het email adres dat u aan ons heeft verstrekt of via een 

nieuwsbrief. 

 

Uw rechten 

U heeft het recht tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke 

informatie die aan FrikaFin B.V. is verstrekt, tenzij FrikaFin B.V. deze rechten niet kan 

inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt ons altijd vragen om een 

overzicht van uw gegevens en verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen indien de 

gegevens niet correct zijn of irrelevant voor de gestelde doeleinden. U kunt daartoe een 

e-mail sturen naar: info@Frikafin.nl  

 

Contact 

Als u opmerkingen en/of vragen heeft over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact 

met ons op door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@frikafin.nl 
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