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Privacy statement Jungo
Versie: 1.3
Laatste update: 8 augustus 2018
Jungo heeft privacy hoog in het vaandel staan. Wij nemen onze verantwoordelijkheid
serieus en zullen informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. We
zullen je gegevens nooit met derden delen, tenzij wettelijk verplicht of noodzakelijk voor
de dienstverlening van Jungo.

Dit zijn onze privacy beloftes.
ü Wij beschermen jouw persoonlijke gegevens alsof het onze eigen gegevens zijn.
ü Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor de doeleinden die we in dit document
beschrijven.
ü Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in dit document
beschreven doeleinden te bereiken.
ü Wij verkopen je gegevens nooit aan derden.

Welke persoonsgegevens verwerkt Jungo?
Wanneer je je op onze website aanmeldt voor de nieuwsbrief of als geïnteresseerde
investeerder of huizenkoper, verwerken we onderstaande gegevens van je. Uiteraard heb
je de optie om je hiervoor uit te schrijven.
Jouw voor- en achternaam
Je naam wordt opgeslagen omdat we je graag met je eigen naam aanspreken wanneer we
je een e-mail sturen.

Jouw e-mailadres
Wij bewaren je e-mailadres zodat we je via onze nieuwsbrieven up-to-date kunnen
houden over nieuwe ontwikkelingen en je een vrijblijvende uitnodiging kunnen sturen om
een Jungo investeringsaccount aan te maken zodra dat beschikbaar is.

Wanneer je een aanbod voor een hypotheek wilt ontvangen verwerken we de volgende
gegevens van je.
Naam, adres en andere contactgegevens
Deze gegevens hebben wij nodig voor communicatie en goede vastlegging van
overeenkomsten.

Gegevens van de woning die je wilt gaan kopen

Deze gegevens hebben wij nodig voor om te bepalen of dit onderpand voldoet aan de
eisen die Jungo stelt.

Gegevens over je financiële situatie (o.a. inkomen, leningen, huidige hypotheek)
en persoonlijke situatie (o.a. burgerlijke staat)
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Deze gegevens gebruiken we om te beoordelen of we de hypotheek verantwoord aan je
kunnen en mogen verstrekken.

Je bankrekeninggegevens

Zodat we de kosten, rentebedragen en aflossingen kunnen incasseren.

Je identificatiegegevens (o.a. nationaliteit, geboortedatum, BSN-nummer)
Zodat we weten wie je bent en voor het bestrijden van financiële criminaliteit

Wanneer je bij Jungo wilt investeren verwerken we de volgende gegevens van je.
Naam en contactgegevens
Deze gegevens hebben wij nodig voor communicatie en goede vastlegging van
overeenkomsten.

Je bankrekeninggegevens

Deze gegevens gebruiken we voor afgeleide identificatie en voor het ontvangen en
terugbetalen (met rente) van je investeringsbedrag.

Overige gegevens die Jungo verwerkt
Wij ontvangen soms via andere kanalen, zoals e-mail of social media, persoonsgegevens
waar wij niet om hebben gevraagd. Als wij deze gegevens niet (meer) nodig hebben om je
te helpen, zullen we dit – voor zover technisch mogelijk – verwijderen.

Doeleinden van de gegevensverwerking
Wij verwerken jouw gegevens natuurlijk alleen als daar een goede reden voor is.
Bijvoorbeeld om je een hypotheekaanbod te kunnen doen, beoordelen wij je financiële
situatie. En om te mogen investeren nemen we een kennis- en ervaringstoets af. Daarbij
verwerken wij je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene wet
gegevensbescherming (AVG). Je gegevens gebruiken wij verder om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jouw gebruik van Jungo mogelijk te maken;
Overeenkomsten met je aan te gaan en uit te voeren;
Je te kunnen informeren over relevante producten en diensten van Jungo;
Jungo te beveiligen, bijvoorbeeld tegen fraude;
Marktonderzoek en anonieme statistische analyse uit te voeren om daarmee onze
dienstverlening te verbeteren;
Je de mogelijkheid te bieden een account bij Jungo aan te maken;
Contact met je te zoeken via e-mail of telefoon wanneer dit nodig is;
Te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
Onze user experience te verbeteren en je gerichte aanbevelingen te doen.

Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan degene die
hierboven genoemd zijn, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij
daartoe wettelijk verplicht zijn.
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Beveiliging
Jungo neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens
te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast
maken wij gebruik van SSL-certificaten voor een veilige overdracht van je gegevens en je
communicatie met ons.

Jouw privacy en derde partijen
Jungo zal je gegevens nooit zomaar delen met andere partijen. We zorgen er altijd voor
dat je persoonsgegevens met de grootste zorg door derden worden behandeld en dat
gegevensoverdracht op een veilige manier plaatsvindt. Wij verplichten onze partners
contractueel om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens als bij ons. Wij delen je gegevens alleen met
anderen als dat nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening met jou of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit geldt voor de volgende gevallen:
Online diensten waar Jungo gebruik van maakt
Partij

Rol

Activiteiten

Intercom

Support

Klant ondersteuning (chat & e-mail) en beheer tickets.
Toegang tot Jungo helpcenter.

Google

Analytics

Analyse gebruik website ten behoeve van verbeteringen.

Google

GMail

E-mailverkeer van Jungo domein verwerken.

Facebook

Advertenties*

Tracking (anonieme) gebruikers voor gerichte advertenties.

Twitter

Advertenties*

Tracking (anonieme) gebruikers voor gerichte advertenties.

Linkedin

Advertenties*

Tracking (anonieme) gebruikers voor gerichte advertenties.

Mailchimp

E-maildienst

Versturen van e-mail (nieuwsbrieven, notificaties, etc.).

Mollie

Betaaldienst

Afgeleide identificatie door 1 cent betaling.
Verzorgen van betalingen aan Jungo via iDEAL.

BKR

Krediet check

Opvragen kredietinformatie en fraude check.
Controle op vermissing identiteitsbewijs.

* Jungo deelt geen persoonsgegevens met deze partijen.
Partijen waar Jungo mee samenwerkt
Partij

Rol

Activiteiten

Romeo
Financiële
Diensten

Mid-office hypotheken

Het uitvoeren van de kredietbeoordeling en het versturen van
aanbiedingen en offertes.
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Quion

Back-office
hypotheken

Het uitvoeren van het proces en het betalingsverkeer met
betrekking tot het passeren van de hypotheekakte en voor het
beheren en incasseren van lopende hypotheken.

Intertrust

Bestuur stichtingen

Onafhankelijke controle op betalingsverkeer en beheren
gelden ten behoeve van de crowd investeerders.

Notaris

Passeren hypotheek

Onderzoek naar en controle van de gegevens, bewaken van
het financiële proces, opstellen en ondertekenen leverings- en
hypotheekakte en inschrijving in het kadaster.

Kadaster

Beheren kadaster

Inschrijving in het kadaster

Incassobureau

Incasseren

Achterstallige betalingen vorderen.

Overheid

Belastingen

Opgave van vooraf ingevulde aangifte voor hypotheekgever
(huizenkoper).

Adviseurs

Hypotheekadvies &
bemiddeling

Begeleiden van het hypotheekadvies traject en aanvragen
hypotheek (bemiddeling).

Investeerders

Financieren hypotheek

Dragen het kredietrisico van de lening.

Topicus

Ontwikkelaar systemen

Levert de systemen voor het beoordelen, vastleggen en
beheren van kredietaanvragen.

9Apps

Beheer online
omgevingen

Beheert de online AWS-omgevingen in opdracht van Jungo.

Amazon

Levert AWS

Levert de online hosting dienst AWS, waarop Jungo draait.

We delen alleen geanonimiseerde gegevens over de hypotheken met financiers en
kopers van door ons verstrekte hypotheken. Deze partijen hebben wel het recht om ook
de persoonsgegevens op te vragen en het beheer over te nemen wanneer Jungo
disfunctioneert of haar activiteiten staakt.
Voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting
Bijvoorbeeld een politievordering kan ons verplichten om jouw gegevens met de politie
te delen.
Ook verplicht de Wet op het financieel toezicht ons om op zorgvuldige wijze kredieten te
verstrekken. Daarbij staat klantbelang voorop. In dat kader delen we ook gegevens met
het BKR om te toetsen of er een risico is op onverantwoorde kredietverstrekking.
Voor het verbeteren van onze website
We gebruiken de software Google Analytics om te meten hoe onze website wordt
gebruikt. Meer informatie vind je in de Privacy Policy van Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Cookies
Jungo maakt gebruik van cookies. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten over
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bijvoorbeeld je surfgedrag en interesses. Bekijk onze cookieverklaring voor alle ins en
outs over de cookies die we gebruiken.
Lees onze cookieverklaring hier: https://jungo.nl/cookie-policy/

Websites van derden
Onze privacy- en cookieverklaring zijn niet van toepassing op websites van anderen waar
wij naartoe linken vanuit onze website. Beland je via een link op een website van een
andere partij, vergeet dan niet om goed hun privacy- en cookieverklaring door te lezen
voordat je jouw persoonsgegevens deelt.

Jouw privacy rechten
Uiteraard heb jij als gebruiker van onze website verschillende rechten met betrekking tot
jouw privacy.
Inzien en aanpassen van jouw gegevens
Als je wilt weten welke gegevens Jungo over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt
wijzigen dan kan je dat zelf wijzigen via de link in de e-mail die je bij je inschrijving hebt
ontvangen. Heb je deze e-mail niet meer? Neem dan contact met ons op via
hello@jungo.nl.
Verwijderen van jouw gegevens
Je hebt het recht om vergeten te worden (“the right to be forgotten”). Je kunt zelf je
gegevens bij Jungo verwijderen door je uit te schrijven via de link in de e-mail die je bij je
inschrijving hebt ontvangen of de link die onderaan iedere mail staat die je van ons
ontvangt. Heb je geen e-mail meer? Neem dan contact met ons op via hello@jungo.nl.
Wanneer je nog lopende campagnes, uitstaande obligaties of een nog lopende hypotheek
hebt is het niet mogelijk om je account te verwijderen. Dat kan wel na het verstrijken van
de bewaartermijnen die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader
van de leningovereenkomst of obligatieovereenkomst. Deze termijnen zijn:
• Bij een leningovereenkomst (hypotheek): 7 jaar na aflossing
• Bij (een aanvraag voor) een renteaanbod voor een hypotheek (zonder
leningovereenkomst): 2 jaar na de aanvraag of het aanbod
• Bij een obligateovereenkomst: 5 jaar na aflossing
Na het verstrijken van de bewaartermijn zullen wij je gegevens wissen.
Heb je een klacht?
Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen wanneer je niet een van je privacy
rechten wil uitoefenen, maar een klacht wil indienen over iets waar je niet tevreden over
bent. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om bij de Autoriteit
Persoonsgegevens aan te kloppen, de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.
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Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Ja. Door nieuwe wetgeving of andere omstandigheden zullen wij onze privacyverklaring
zo nu en dan aanpassen. Wijzigingen maken we bekend via onze website.

Hoe kan ik Jungo bereiken?
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben over dit statement dan kan je via de
onderstaande contactgegevens contact met ons opnemen.

Bedrijfsnaam
Adres
E-mailadres
KVK-nummer
Website

Jungo B.V.
MediaArena 2
1114 BC Amsterdam
hello@jungo.nl
64795993
https://www.jungo.nl
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