
	
	
	
 
 
Privacyverklaring FeSi 
 
FeSi is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens op de manier die wordt 
weergegeven in deze privacyverklaring. En omdat er voor ons geen onduidelijkheid mag 
bestaan over jouw privacy proberen we zo duidelijk mogelijk weer te geven wat wij met je 
persoonsgegevens doen. 
 
Je persoonsgegevens verzamelen 
 

FeSi gebruikt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten. Ook 
gebruiken we je persoonsgegevens tijdens het aanvragen van een offerte. Hieronder vind je 
een overzicht van de persoonsgegevens van jou die wij verwerken:  

- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer  
- E-mailadres  
- IP-adres 

 
Het is niet onze bedoeling om gegevens te verzamelen van (website)bezoekers die nog geen 
16 jaar oud zijn. Wij zijn echter niet in de mogelijkheid om dit te kunnen controleren. 
Daarom raden wij ouders aan om betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun 
kinderen. Zo kun je dit zelf onder controle houden en zo voorkomen dat wij gegevens 
verzamelen van jongeren onder de 16 jaar. Als je ervan overtuigd bent dat wij toch zonder 
toestemming deze gegevens hebben verzameld, neem dan contact op via info@mijnfesi.nl. 
Wij zullen deze informatie vervolgens verwijderen.  
 
Je persoonsgegevens gebruiken 
 

Voor de volgende doeleinden verwerkt FeSi je gegevens:  
- om je een persoonlijke offerte aan te bieden  
- om contact met je op te nemen via mail of telefoon indien dat nodig is om onze 

dienstverlening uit te kunnen voeren   
- om je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten   
- om goederen en diensten bij je af te leveren  
- om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, denk bijvoorbeeld aan de 

belastingaangifte 
 
FeSi verkoopt je gegevens niet aan derden. Wij geven enkel persoonsgegevens door aan 
derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die we met jou hebben 
of voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen.  
 
 
 
 
 



	
	
	
 
 
 
Je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
 

Je hebt ten alle tijden het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te 
verwijderen. Ook heb het je recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Hiervoor dien 
je een verzoek in om persoonsgegevens die wij van je hebben te ontvangen in een bestand. 
Neem hiervoor contact op via info@mijnfesi.nl. Stuur een kopie van je identiteitsbewijs 
mee, zodat we zeker zijn dat we met jou te maken hebben en het verzoek niet door iemand 
anders wordt ingediend. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de 
strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer 
(BSN) zwart om je privacy te beschermen.  
Wij wijzen je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is mogelijk via hun website. 
 
Je persoonsgegevens bewaren  
 

FeSi zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 
realiseren waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Voor de belastingdienst zijn we 
genoodzaakt om je factuurgegevens te bewaren.  
 
Je persoonsgegevens beveiligen  
 

Wij nemen de bescherming van je persoonsgegevens serieus. Daarom nemen we passende 
maatregelen om verlies, misbruik en onbevoegde toegang naar je gegevens te voorkomen. 
Indien je de indruk hebt dat je persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer er 
aanwijzingen van misbruik zijn, laat het ons dan weten.  
 
Geautomatiseerde besluitvorming  
 

FeSi neemt geen beslissingen met behulp van geautomatiseerde verwerkingen over zaken 
die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben. Dit houdt in dat we voor belangrijke beslissingen 
geen gebruik maken van computersystemen of –programma’s zonder dat daar een mens 
tussen zit.  
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  
 

Op de website van FeSi (mijnfesi.nl) wordt enkel gebruik gemaakt van technische en 
functionele cookies. Ook analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy worden 
op onze website gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan 
onze website wordt opgeslagen op je (mobiele) apparaat. De cookies die wij gebruiken zijn 
noodzakelijk voor het goed en vlot functioneren van onze website en hebben ook een functie 
in je gebruiksgemak. Verder kunnen wij hiermee onze website telkens weer verbeteren. Je 
kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van je browser verwijderen. 
 
 


