Document Persoonsbescherming
Het persoonsbeschermingsdocument geeft weer hoe Ferratum UK Ltd (hierna te
noemen Ferratum). Uw opgegeven informatie tijdens uw gebruik van onze website;
www.saldodipje.nl, beschermt. Ferratum is toegewijd om uw privacy te beschermen.
Wij zullen u vragen persoonlijke gegevens ter identificatie op te geven wanneer u
gebruik maakt van onze website. Bij dezen bevestigen we dat wij uw gegevens enkel
gebruiken volgens dit persoonsbeschermingsdocument. Ferratum heeft de
mogelijkheid dit document te wijzigen. U wordt verzocht deze pagina regelmatig te
bezoeken om in te stemmen met eventuele veranderingen. Dit beleid gaat in op 1 maart
2013.
Welke gegevens kan het betreffen:
De volgende gegevens kunnen worden opgevraagd:
 Naam en bank gegevens;
 Contact informatie en e-mailadres;
 Demografische gegevens zoals postcode, voorkeur en interessegebieden;
 Overige informatie relevant voor het aanvraagproces, enquêtes en
aanbiedingen;
 Werkgever informatie, inclusief salaris, naam werkgever en plaats van
werkgever.
Wat doen we met deze gegevens:
Wij verzamelen deze gegevens om uw wensen te onderzoeken zodat wij u zo optimaal
mogelijk van dienst kunnen zijn. Daarnaast kunnen wij uw gegevens voor
onderstaande punten gebruiken:
 Intern gegevensbeheer;
 Verbeteren van onze producten en diensten;
 Gebruikmaken voor promotionele e-mails van nieuwe producten, speciale
aanbiedingen, of eventueel informatie waarvan we denken dat het uw
interesse heeft;
 Contact met u opnemen vanuit promotioneel oogpunt. We kunnen contact met u
opnemen door middel van het door u verstrekte e-mailadres. We kunnen
onze website veranderen/optimaliseren naar aanleiding van uw voorkeuren.
Bescherming
We verzekeren u dat uw informatie beschermd is. Om u deze zekerheid te bieden laten
we geen ongeautoriseerden toe tot uw gegevens. Wij zetten fysieke-, elektronischeen beleidsprocedures in om de informatie veilig te stellen en te beschermen.
Cookie gebruik
Een ’cookie’ is een klein bestand dat met uw toestemming op uw computer of harddrive
wordt geplaatst. Wanneer u dit bevestigt, helpt deze ’cookie’ online verkeer te
analyseren en geeft u aan wanneer u een bepaalde website bezoekt. Cookies
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geven de mogelijkheid online op u te reageren. De online aanvraag kan op maat
gemaakt worden door middel van het verzamelen van gegevens van uw voorkeuren.
We gebruiken ’traffic log cookies’ om te identificeren welke pagina’s u gebruikt. Dit helpt
ons het online verkeer beter te begrijpen en te verbeteren. We gebruiken deze
informatie enkel voor statistische doeleinden. Daarna worden deze gegevens
verwijderd vanuit onze systemen.
Samenvattend, cookies helpen ons voor u een betere website te maken, door middel
van het monitoren welke webpagina’s u gebruikt en welke niet. Een cookie geeft ons
in geen geval toegang tot uw computer, dan wel informatie over u, die u niet met ons
wenst te delen.
U heeft de keuze cookies te accepteren of af te wijzen. De meeste browsers accepteren
cookies automatisch U kunt bij uw browserinstellingen hierin wijzigingen doorvoeren.
Dit kan ervoor zorgen dat u niet ten volle gebruik kunt maken van onze website.
Links naar andere websites
Onze website kan links bevatten die naar ander websites doorverwijzen.
Desalniettemin, indien we u doorverwijzen naar een andere website, hebben wij geen
controle over de andere website. Hierdoor kunnen wij niet verantwoordelijk worden
gehouden voor de bescherming van uw privacy en de informatie die u daar deelt,
aangezien deze persoonsbescherming niet van toepassing is op andere websites. U
dient behoedend op te treden en het persoonsbeschermingdocument van de
desbetreffende website in acht te nemen.
Uw gegevens controleren
U kunt ervoor kiezen om het opvragen of het gebruik van uw persoonlijke gegevens te
minimaliseren op de volgende manieren:



Wanneer u gevraagd wordt formulieren in te vullen, verzoeken wij u aan te geven
dat u geen verdere marketing doeleinden wenst.
Indien u aan heeft gegeven dat wij uw gegevens mogen gebruiken voor
marketing activiteiten, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen door
middel van het schrijven van een brief naar: Ferratum, Suite 318, 25 Goodlass
Road, Liverpool L24 9HJ of een e-mail sturen naar klantenservice@saldodipje.co.uk.

We zullen uw gegevens niet verkopen, distribueren of leasen aan een derde tenzij wij
uw toestemming hiervoor hebben, of de wet het ons voorschrijft. We kunnen uw
persoonlijke informatie gebruiken voor promotionele activiteiten van derden indien wij
denken dat dit uw interesse heeft. Dit dient u bij ons aan te geven. U kunt contact met
ons opnemen over de gegevens die we van u bijhouden onder de ’Data Protection Act
1998’. Een vergoeding van €25 zal betaald dienen te worden. Indien u een kopie wil
van de informatie, verzoeken we u te schrijven naar:
Ferratum, Suite 318, 25 Goodlass Road, Liverpool L24 9HJ.
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Indien u denkt dat informatie incorrect of incompleet is, neem dan contact met ons op
via e-mail of post via bovenstaand adres. We zullen uw gegevens corrigeren naar de
juiste gegevens.
Krediet score en preventie fraude en geld witwassen
We kunnen gebruik maken van kredietreferenties en fraude preventie agentschappen
om ons te helpen keuzes te maken.
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