
 
Privacyverklaring Financieel plan bij kanker 

 
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens verkregen via 
www.financieelplanbijkanker.nl door samenwerkende partijen Re-integratiebureau Re-turn B.V. (KvK-
nummer 30113730), Stichting Pro Deo Planner (KvK-nummer 01120993), en Structura Interactief 
Ondernemen B.V. (KvK-nummer 1110657). 
 
Verwerking van persoonsgegevens  
www.financieelplanbijkanker.nl respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke 
gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden 
behandeld. www.financieelplanbijkanker.nl verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, door gegevens die 
u aan ons verstrekt via de website te weten uw (voor)naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. Ook 
ontvangen wij uw  IP-adres. 
 
De website www.financieelplanbijkanker.nl wordt beheerd door Re-turn. Ingevulde 
contactformulieren op de website worden vanaf daar rechtstreeks doorgestuurd aan Pro Deo Planner 
en/of Structura-groep. Re-turn bewaart en/of verwerkt deze persoonsgegevens niet.  
 
Pro Deo Planner en Structura-groep hebben beiden een eigen verantwoordelijkheid onder de AVG.  
 
Doeleinden van de verwerking  
Uw persoonsgegevens worden door Pro Deo Planner en/of Structura-groep verwerkt voor de volgende 
doeleinden:  

1. Het onderhouden van contact 
2. Een goede en efficiënte dienstverlening 
3. het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst(en);  
4. het voeren van de administratie  
5. om met u in contact te kunnen treden en te reageren of door u gestelde vragen;  
6. de afhandeling van uw aanvraag tot informatie of advies;  
7. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;  

 
Rechtsgrond voor de verwerking  
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in: 

• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van dienstverlening;  
 
Verstrekking aan derden 
In het kader van hun dienstverlening kunnen genoemde partijen persoonsgegevens uitwisselen. Soms 
wordt hiervoor gebruik gemaakt van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van 
www.financieelplanbijkanker.nl en/of systemen. De samenwerkende partijen van financieel plan bij 
kanker hebben afspraken gemaakt met deze partijen over de omgang met uw persoonsgegevens. 
 
Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden wanneer (een der) samenwerkende 
partijen aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Uw gegevens worden niet verstrekt voor 
commerciële of goede doelen. 
 
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt 
van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy 
Shield” gecertificeerd. Dat betekent dat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. 
 
Bewaartermijn  
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Uw gegevens worden door Pro Deo Planner en Structura-advies niet langer dan noodzakelijk voor de 
uitvoering van hun dienstverlening en conform wettelijke termijnen bewaard. Na afloop van deze 
termijn worden de gegevens vernietigd.  
 
Beveiliging van persoonsgegevens  
De samenwerkende partijen hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onbevoegde toegang. 
 
Uw rechten 
Wanneer u persoonsgegevens hebt verstrekt, hebt u het recht om ons te vragen om inzage in en 
correctie, verwijdering of in sommige gevallen bezwaar tegen, beperking of verplaatsing van uw 
gegevens. U kunt een verzoek daartoe rechtsreeks indienen bij Pro Deo Planner (= link naar contact 
pagina website)  en/of Structura-groep (= link naar contact pagina website). Om misbruik te 
voorkomen, kan u daarbij gevraagd worden om u adequaat te identificeren. 
 
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Re-turn, Pro Deo Planner of 
Structura-groep laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft 
u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met 
www.financieelplanbijkanker.nl zijn verbonden, waaronder ook de websites van Prod Deo Planner en 
Structura-groep. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige 
manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u om de privacyverklaring van de websites 
van derden te lezen voordat u deze websites bezoekt, of daar uw persoonsgegevens invult, voor meer 
informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan. 
 

Wijzigingen privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-02-2019.  

Deze privacyverklaring kan gezamenlijk worden aangepast door Re-turn, Pro Deo Planner en 
Structura-groep. Nieuwe versies worden altijd op www.financieelplanbijkanker.nl gepubliceerd. Wij 
raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van 
wijzigingen.  
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