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WRFD CONSULTANCY VERWERKINGSREGISTER 
 

Deze gegevensverwerking is zorgvuldig geregistreerd op 25 mei 2018.  
 

Algemene gegevens 
Naam gegevensverwerking: Verwerkingsregister WRFD Consultancy 
Datum: 25 mei 2018 
Ingevuld door: Directie WRFD Consultancy, de heer P.J.A. Hofman 
Status gegevensverwerking: Definitief 
Verwerkingsverantwoordelijke(n): De heer P.J.A. Hofman 
 

Doel verwerking 
Wat is het doel van deze verwerking? 
Het doel van de verwerking is het verzamelen van documenten voor het tot stand komen van 
financiële producten voor financiële instellingen. 
Nadere toelichting bij het doel 
Wij verzamelen (controleren) de benodigde persoonsgegevens van de financiële dienstverlener die 
gebruikt worden ter voorbereiding van een vergunningsaanvraag of ter informatie naar banken 
worden verstuurd voor het verkrijgen van een eigen aanstelling. Hier wordt alleen de naam van de 
financiële instelling benoemd, het verkregen AFM-vergunningsnummer en KvK nummer.  
Voor het verwerken van de AO/IC gegevens van de financiële instelling worden alle documenten die 
voor de wet en regelgeving van belang zijn in mappen geordend en digitaal vastgelegd bij de 
financiële instelling. Een kopie wordt vastgelegd bij WRFD Consultancy en zal gedurende de 
samenwerking bewaart worden. 
 

Persoonsgegevens 
Van wie verwerkt uw organisatie persoonsgegevens? 
• Financiële dienstverleners 
• Mogelijke klanten 
• Websitebezoekers 
• Mogelijk personeel 
 

Welke gegevens worden verwerkt? 
Financiële dienstverleners 
• Nationaliteit/Bewaartermijn van 5 jaar voor eigen administratie. 
• Aantekeningen/verslagen van gesprekken/Bewaartermijn van 5 jaar voor eigen administratie. 
• Diploma’s en/of certificaten en/of getuigschrift/Bewaartermijn van 5 jaar voor eigen 
   administratie. 
• Geboortedatum/Bewaartermijn van 5 jaar voor eigen administratie. 
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• Geslacht/Bewaartermijn van 5 jaar voor eigen administratie. 
• Kopie ID-bewijs/Bewaartermijn van 5 jaar voor eigen administratie. 
• NAW-gegevens/Bewaartermijn van 5 jaar voor eigen administratie. 
• BSN/Bewaartermijn van 5 jaar voor eigen administratie. 
• Telefoonnummers/Bewaartermijn van 5 jaar voor eigen administratie. 
• CV/Bewaartermijn van 5 jaar voor eigen administratie. 
• Sollicitatiebrief/Bewaartermijn van 5 jaar voor eigen administratie. 
• E-mailadres/Bewaartermijn van 5 jaar voor eigen administratie. 
• KvK nummer/Bewaartermijn van 5 jaar voor eigen administratie. 
 
Mogelijke klanten 
• Nationaliteit/Gegevens worden verwerkt in onze software en indien het een klant 
   wordt, dan worden de gegevens verwerkt en 7 jaar bewaart. Indien 
   het geen klant wordt, dan worden de gegevens direct verwijdert. 
• NAW-gegevens/Gegevens worden verwerkt in onze software en indien het een 
   klant wordt, dan worden de gegevens verwerkt en 7 jaar bewaart. 
   Indien het geen klant wordt, dan worden de gegevens direct verwijdert. 
• Burgerlijke staat/Gegevens worden verwerkt in onze software en indien het een 
   klant wordt, dan worden de gegevens verwerkt en 7 jaar bewaart. 
   Indien het geen klant wordt, dan worden de gegevens direct verwijdert. 
• Telefoonnummer/Gegevens worden verwerkt in onze software en indien het een 
   klant wordt, dan worden de gegevens verwerkt en 7 jaar bewaart. 
   Indien het geen klant wordt, dan worden de gegevens direct verwijdert. 
• Geboortedatum/Gegevens worden verwerkt in onze software en indien het een 
   klant wordt, dan worden de gegevens verwerkt en 7 jaar bewaart. 
   Indien het geen klant wordt, dan worden de gegevens direct verwijdert. 
• Gegevens over inkomen/Gegevens worden verwerkt in onze software en indien 
   het een klant wordt, dan worden de gegevens verwerkt en 7 jaar bewaart.  Indien het geen klant    
   wordt, dan worden de gegevens direct verwijdert. 
• E-mailadres/Gegevens worden verwerkt in onze software en indien het een klant 
   wordt, dan worden de gegevens verwerkt en 7 jaar bewaart. Indien 
   het geen klant wordt, dan worden de gegevens direct verwijdert. 
• Geslacht/Gegevens worden verwerkt in onze software en indien het een klant 
   wordt, dan worden de gegevens verwerkt en 7 jaar bewaart. Indien 
   het geen klant wordt, dan worden de gegevens direct verwijdert.  
• KvK gegevens/Bewaartermijn van 5 jaar voor eigen administratie. 
• AFM-vergunningsnummer/Bewaartermijn van 5 jaar voor eigen administratie. 
 
Websitebezoekers 
• NAW-gegevens/Indien het een klant wordt, dan is de bewaartermijn 7 jaar. Indien het geen 
   klant worden de gegevens direct verwijdert. 
• E-mailadres/Indien het een klant wordt, dan is de bewaartermijn 7 jaar. Indien het geen klant 
   worden de gegevens direct verwijdert. 
• Telefoonnummer/Indien het een klant wordt, dan is de bewaartermijn 7 jaar. Indien het geen 
   klant worden de gegevens direct verwijdert. 
• Geslacht/Indien het een klant wordt, dan is de bewaartermijn 7 jaar. Indien het geen klant 
   worden de gegevens direct verwijdert. 
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Mogelijk personeel 
• Gegevens over het arbeidscontract/Tot 5 jaar na uit uitdiensttreding. 
• Salarisgegevens/Tot 5 jaar na uit uitdiensttreding. 
• Diploma’s en/of certificaten en/of getuigschrift/ Tot 5 jaar na uit uitdiensttreding. 
• Verlofgegevens/Tot 5 jaar na uit uitdiensttreding. 
• Sollicitatiebrief/Tot 5 jaar na uit uitdiensttreding. 
• Telefoonnummers/Tot 5 jaar na uit uitdiensttreding. 
• Loonbelastingverklaring/Tot 5 jaar na uit uitdiensttreding. 
• Geboortedatum/Tot 5 jaar na uit uitdiensttreding. 
• VOG/Tot 5 jaar na uit uitdiensttreding. 
• CV/Tot 5 jaar na uit uitdiensttreding. 
• Kopie identiteitsbewijs/Tot 5 jaar na uit uitdiensttreding. 
• BSN/Tot 5 jaar na uit uitdiensttreding. 
• NAW-gegevens/Tot 5 jaar na uit uitdiensttreding. 
• Verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken/Tot 5 jaar na uit uitdiensttreding. 
• Persoonlijke e-mailadressen/Tot 5 jaar na uit uitdiensttreding. 
 

Grondslag 
Er is geen grondslag opgegeven voor deze gegevensverwerking. 
 

Derde partijen 
Zijn er andere partijen die de persoonsgegevens (van de betrokkenen) ontvangen? 
Nee 
 
Wie zijn de ontvangers van de persoonsgegevens van de betrokkenen? 
WRFD Consultancy 
WRFD werkt met eigen software 
 
Verschillende geldverstrekkers die de stukken nodig hebben van de aangevraagde financiële 
producten. 
Heeft u met Verschillende geldverstrekkers die de stukken nodig hebben van de aangevraagde 
financiële producten een of meer verwerkersovereenkomsten gesloten? 
Nee (de financiële dienstverlener maakt met de geldverstrekker zelf de afspraken en leggen dit 
gezamenlijk vast in een samenwerkingsovereenkomst) 
In welk land slaat de door u omschreven ontvanger de persoonsgegevens op? 
Nederland 
 

Beveiliging 
Welke beveiligingsmaatregelen zijn er genomen om de persoonsgegevens te beschermen? 
WRFD verstuurd geen persoonsgegevens, verwerkt alleen gegevens van financiële instellingen. 
Mochten er belangrijke documenten verstuurd worden, dan geschiedt dit via een versleuteling. 
__________________________________________________________________________________ 

WRFD Consultancy 
 


