
  
 
 
 
Select Estate Financieringen 
Select Estate Financieringen, is een gespecialiseerde intermediair welke bemiddelt in het 
verkrijgen van hypothecaire leningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Middels deze privacyverklaring brengen wij u op de hoogte van de manier waarop wij 
vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. 
 
Contactgegevens 
M. Secrève is de Functionaris Gegevensbescherming van Select Estate Financieringen. 
Herenweg 163, 2465 AH,  Rijnsaterwoude, Nederland. 
Telefonisch te bereiken via: +31 53634775. 
Per email te bereiken via: info@sefined.nl 
 
Doel van de verzameling van de persoonsgegevens 
Select Estate Financieringen verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van 
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Zo heeft Select Estate 
Financieringen uw persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden. 
Hieronder valt mede het delen van uw gegevens met diverse derden.  
Uiteraard doen wij dit alleen na het verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming.  
 
Uw persoonsgegevens 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 
- Burgerservicenummer (BSN) 
 
Bijzondere persoonsgegevens 
Naast de algemene persoonsgegevens verwerken wij ook nog een aantal bijzondere en/of 
gevoelige persoonsgegevens, hieronder vallen onder andere: 
- Vertrouwelijke gegevens omtrent de gezondheid 
- Kredietwaardigheidscheck 
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Ontvangers van uw persoonsgegevens 
Naast dat Select Estate Financieringen uw persoonsgegevens verzamelt delen wij 
uw gegevens ook met diverse derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren 
van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.  
 
Onder deze derden vallen onder andere: 

- Banken 
- Geldverstrekkers 
- Makelaars 
- Taxateurs 
- Notarissen  
- Verzekeraars 
- Geautomatiseerde rekenprogramma’s 

 
Geautomatiseerde rekenprogramma’s 
Voor haar werkzaamheden baseert Select Estate Financieringen haar adviezen mede op 
basis van geautomatiseerde verwerkingen door diverse computerprogramma’s. 
Hierbij maak Select Estate Financieringen onder andere gebruik van het programma Advies 
Box, waarbij sprake is van diverse aanvraag en rekenprogramma's van betrokken 
geldverstrekkers, alsmede verzekeraars. Dit systeem wordt gebruikt voor de analyses 
haalbaarheid, financiële risico's, berekeningen, maandelijkse lasten/ premies, evenals het 
aanvragen van offertes bij banken en verzekeraars. Ook deze rekenprogramma’s hanteren 
hun eigen privacy verklaring conform de AVG. 
 
Om uw privacy te waarborgen hebben wij in samenwerking met de bovenstaande bedrijven 
een overeenkomst. Zo zorgen we voor eenzelfde niveau van beveiligd en vertrouwelijke 
verwerking van uw persoonlijke gegevens. Echter blijft Select Estate Financieringen 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hierbij maken wij geen gebruik van cookies of 
andere vergelijkbare technieken. 
 
Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen 
Select Estate Financieringen 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 heeft Select Estate Financieringen de volgende maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen: 
- Uitgebreide beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall 
- Externe harde schijf, los van digitaal administratiesysteem 
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Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens 
Select Estate Financieringen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
Wij hanteren vijf jaar een visueel dossier en tot een verzoek recht op vergetelheid, 
een digitaal extern dossier. 
 
 
Recht tot inzage 
U heeft te alle tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien. 
Voor een verzoek tot inzage kunt u per email contact met ons opnemen. 
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 rendabel zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer 
en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  
 
Recht tot rectificatie of verwijdering van de gegevens 
U heeft te alle tijde het recht om uw gegevens aan te passen of te verwijderen. U kunt 
hiervoor een verzoek doen door per email contact met ons op te nemen. 
 
Bezwaar of Intrekking van de toestemming 
U heeft te alle tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Tot slot  heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken. Voor een verzoek tot bezwaar of intrekking van de 
toestemming tot het verwerken van de persoonsgegevens kunt u per email contact met ons 
opnemen. 
 
Select Estate Financiering streeft er naar om zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken te 
reageren op een van de door u bovenstaande ingediende verzoeken. 
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van 
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sefined.nl. 
 
Daarnaast, indien u van mening bent dat Select Estate Financieringen niet conform de 
gestelde wetgeving juist met de verwerking van uw persoonsgegevens omgaat kunt u een 
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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