
 

 
Short guide privacy statement Top Quality Lifestyle 
         
   deze korte gids geeft u een duidelijk inzicht in hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.   
 Voor een uitgebreide beschrijving kunt u ons privacy statement raadplegen. 
 

Welke soorten gegevens verwerken wij? 

 Contactgegevens                                                                        
 Identificatie 

gegevens 
 Gegevens i.v.m.  

dienstverband 

 Financiële 
gegevens 

 Gegevens over 
Financiële 
producten 

 Gezondheidsgege
vens 

 Gegevens over  
strafrechtelijke 
feiten 

 

Waarvoor verwerken wij deze gegevens? 

  Adviseren & 
bemiddelen 
financieel product                                                                       

 Uitvoeren van een 
overeenkomst 

 Voldoen aan de 
wettelijke 
verplichting 

 Marketing 
activiteiten  
 

 Versturen post en 
mail  

 Relatiebeheer  

 

      
 

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens? 

 Als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 
 Als dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen  
 Als het is toegestaan in het kader van onze bedrijfsactiviteiten 
 Als u uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebt gegeven voor specifieke 

doeleinde  
 
 
 
Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

 Zolang wij de persoonsgegevens nodig hebben, dit is in ieder geval zolang er een 
overeenkomst loopt 

 Ook kunnen wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren, zelfs 
nadat een overeenkomst is afgelopen 

 
 
 



 

 
Uw rechten als wij  persoonsgegevens van u verzamelen 

 U heeft het recht om te weten of wij informatie over u verzamelen, en welke 
informatie dit is 

 U heeft het recht op inzage van deze gegevens 
 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens 
 U heeft het recht op overdracht van uw gegevens aan derden 
 U heeft het recht om uw gegevens aan te passen 
 U heeft het recht op beperking van het gebruik van uw gegevens 
 U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen 

 
 
Wij kunnen mogelijk niet in alle gevallen tegemoet komen aan een verzoek. Als dit het geval 
is, zullen we u dit gemotiveerd laten weten. 
 
 
Wat moet u nog meer weten? 

 Het complete privacy statement kunt u vinden op onze website 
 U heeft ook het recht om een klacht in te dienen, dit kan zowel bij ons als bij de 

autoriteit persoonsgegevens, meer informatie kunt u vinden op 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

 
 
Contact 

Adres:   Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven 
Telefoon: 040 2902060 
e-mail:  info@topqualitylifestyle.nl 
website: www.topqualitylifestyle.nl  

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

