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Op alle persoonsgegevens van (een potentiële) geldnemer is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
Deze persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van de voorbereiding en de uitvoering van de hypotheek
overeenkomst, waar onder meer onder wordt verstaan acceptatie, beheer, het doen van uitkeringen, fraudebestrijding,
beleggingen en communicatie met tussenpersonen. Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend voor dat doel
worden verwerkt.
Verstrekken van deze persoonsgegevens aan derden zal slechts plaatsvinden voor zover zulks:
• Voortvloeit uit het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn vermeld;
• Een wettelijk voorschrift dit vereist;
• Geschiedt met toestemming van geldnemer.
Verantwoordelijke voor het gebruik van de persoonsgegevens is:
Obvion N.V.
Postbus 3005
6401 DM Heerlen
Website gegevens
Obvion verzamelt bepaalde gegevens over het bezoek aan de website, zoals de bezoekfrequentie, de bezochte
pagina’s, IP-adres en de duur van het bezoek. Deze gegevens gebruiken we voor het verder verbeteren van de site
om deze zo nog beter te laten aansluiten op gebruikerswensen.
Internetadvertenties
Obvion gebruikt een externe advertentietechnologie van een gerenommeerde derde (Adlink / DoubleClick) om
inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internet
advertenties op onze site en de sites van derden te bepalen.
Hiervoor maken we gebruik van twee soorten webbeacons en cookies die door Adlink /Doubleclick zijn aangeleverd
en door ons zijn geplaatst. De eerste is erop gericht om te bepalen van welke externe website u op onze site bent
gekomen en of dit leidt tot conversie. Op basis van de gegevens kan de effectiviteit van onze internetadvertenties
op derde websites bepaald worden. De tweede is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoeker
op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende
bezoekers.
Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van Adlink /Doubleclick komt, dan wordt
er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik
van bezoekers van onze website door aan de servers van Adlink /Doubleclick. Tevens is in beide gevallen de informatie
die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar.
Voor meer informatie over Adlink /Doubleclick of over je keuzemogelijkheden om deze informatie niet te gebruiken
om op jouw gerichte advertenties te tonen, klik je op: http://www.doubleclick.net/us/corporate/privacy
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