
Privacy policy Finance Business Partner B.V. 
 

1) Privacybeleid  
De bescherming van uw persoonlijke gegevens op onze website is van essentieel belang. Uw gegevens worden 
dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Finance Business Partner B.V. houdt 
zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.  
 
2) Persoonsgegevens  
In het kader van onze dienstverlening, wanneer u een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) 
diensten of anderszins contact heeft met Finance Business Partner B.V. leggen wij uw gegevens vast.  
Deze gegevens gebruiken wij voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige 
dienstverlening en om klanten over onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden.  
Wij trachten hierbij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u op deze informatie geen prijs stelt dan 
kunt u dit per e-mail aan info@financebusinesspartner.nl doorgeven.  
 
3) Algemene bezoekgegevens  
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers te identificeren, 
zoals de meest gevraagde pagina's. Wij doen dit om de inrichting van de website te optimaliseren en meer 
gerichte informatie op de site te zetten.  
 
4) Google Analytics  
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een web analyse service die wordt aangeboden door Google 
Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om 
de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie 
over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google 
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de 
website gebruikt, rapporten over de website activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere 
diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik.  
 
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor 
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met 
andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de 
daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle 
mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming 
voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor 
omschreven. 
 
5) Andere websites  
Op de website Finance Business Partner B.V. staan een aantal hyperlinks naar andere websites. Wij kunnen 
echter geen verantwoordelijkheid dragen ter zake de omgang van uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor 
de privacystatement van de site die u bezoekt.  
 
6) Wijzigingen  
Finance Business Partner B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het privacy statement aan te 
brengen.  
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