The Dutch Deal The Dutch Deal is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
TheDutchDeal
Kastanjelaan 400
5616 LZ
Eindhoven
+31(0)88 - 999 4000
https://www.thedutchdeal.nl
contact@thedutchdeal.nl
De Functionaris Gegevensbescherming van The Dutch Deal is te bereiken via
contact@thedutchdeal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
The Dutch Deal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht
van de persoonsgegevens die wij verwerken:


van alle bezoekers van de The Dutch Deal-website verzamelt en verwerkt The
Dutch Deal standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page
views, verkeer van en naar de The Dutch Deal-website;



van de Investeerders zoals nader gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden
Investeerders die zich registreren via de The Dutch Deal-website, verzamelt The
Dutch Deal in ieder geval de
volgende gegevens:
A) de naam;
B) het woonadres; en
C) het e-mailadres.


van de Ondernemers zoals nader gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden
Ondernemers die zich registreren via de The Dutch Deal-website verzamelt
The Dutch Deal in ieder geval de volgende gegevens:



indien de Ondernemer een rechtspersoon, personenvennootschap of een
eenmanszaak is:
o de statutaire- of handelsnaam;
o de [statutaire] vestigingsplaats;

o het Kamer van Koophandel-nummer; en
o het e-mailadres.


indien de Ondernemer een natuurlijk persoon is die de onderneming drijft:
o de naam van de natuurlijk persoon die de onderneming drijft;
o het woonadres van de natuurlijk persoon die de onderneming drijft; en
o de geboortedatum en geboorteplaats van de natuurlijk persoon die de
onderneming drijft.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
The Dutch Deal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:












Voor onderzoeksdoeleinden t.a.v. crowdfunding en service verbetering;
Het bevorderen van investeringen via de The Dutch Deal-website;
Ter uitvoering van overeenkomsten en haar dienstverlening en om klanten,
potentiële klanten op de hoogte houden van activiteiten, producten en
diensten van The Dutch Deal;
Technisch beheer van de The Dutch Deal-website;
Het verstrekken van (persoons-)gegevens aan bepaalde derden (zoals
rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere
opsporingsinstanties) indien The Dutch Deal daartoe verplicht is op grond van
wet- en regelgeving of aanleiding zien op grond van deze Privacyverklaring;
Het afdwingen van naleving van onze gebruiksvoorwaarden;
Het, indien u daarvoor uw toestemming heeft verleend, verzenden van
reclame-uitingen; en/of eventuele andere doeleinden zoals specifiek
omschreven bij het verzamelen van de informatie.
De door u verstrekte gegevens (bijv. naam, adres, etc.) kunnen zowel door de
bevoegde medewerkers, alsook door de bij de selectieprocedure betrokken
personen ingekeken worden. Alle betrokkenen zijn verplicht tot
geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, tenzij
mededeling wettelijk verplicht is of uit hun taak de noodzaak tot mededeling
voortvloeit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
The Dutch Deal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Aangeleverde gegevens benodigd voor identificatie worden direct na validatie
verwijderd.
Na opzegging van uw account worden uw alle identificerende persoonsgegevens zo
snel mogelijk verwijderd. Alleen die gegevens die benodigd zijn om te voldoen aan
een wettelijke verplichting worden voor de minimale bewaartermijn zoals de wet
deze stelt bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
The Dutch Deal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting en niet voor commerciële doeleinden van derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
The Dutch Deal gebruikt alleen technische/functionele cookies en analytische cookies
die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door The Dutch Deal en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of
een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek
tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar contact@thedutchdeal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op uw verzoek.
The Dutch Deal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht
in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
The Dutch Deal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via contact@thedutchdeal.nl

