PRIVACY BELEID AVG BB CAPITAL MANAGEMENT B.V.
Toelichting op het Privacy beleid van BB Capital en wat dat voor u
betekent. BB Capital Management B.V. (verder BB Capital) respecteert
de persoonlijke levenssfeer van haar relaties. Met de
persoonsgegevens die in het kader van onze dienstverlening worden
verkregen, zal zeer discreet en worden omgegaan. BB Capital verwerkt
de gegevens van haar relaties in overeenstemming zorgvuldig met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode
Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Voor een
correcte omgang met uw persoonsgegevens heeft BB Capital dit
Privacybeleid ontwikkeld, dat in lijn is met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (verder AVG).
Persoonsgegevens binnen BB Capital
BB Capital ontvangt persoonsgegevens via verschillende kanalen:
1.

Telefonisch contact, mailcontact of andere
correspondentievormen met (potentiële) klanten.

2.

Via Direct contact met (potentiële) klanten.

3.

Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar
wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen of die we met u
in verband kunnen brengen. Bijvoorbeeld uw naam, adres,
geboortedatum, BSN, telefoonnummer, IP-adres of cookies. BB Capital
kan met uw uitdrukkelijke toestemming in het kader van relatiebeheer
en maatwerk gegevens inzake vermogensopbouw opslaan.
Persoonsgegevens ontvangen wij ook indien u ons een brief of mail
stuurt, als u ons belt of via andere correspondentievormen. Nadat u
ons uw mailadres heeft verstrekt kunnen wij u mailen met een
aanvullend verzoek om informatie over uw wensen als (potentiële)
klant of om u uitdrukkelijk toestemming te vragen om bijzondere
gegevens op te slaan. Daarnaast ontvangen wij persoonsgegevens van
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(potentiële) klanten die een BB Capital evenement bijwonen of uit
contacten die relatiebeheerders of andere werknemers van BB Capital
met potentiële klanten hebben.
Hierbij kan gedacht worden aan leveranciers op IT-gebied, leveranciers
op HR en/of recruitmentgebied en andere partijen waar wij een relatie
mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.BB Capital verwerkt uw
persoonsgegevens op basis van:
▪ Uw toestemming zoals verkregen via de toestemmingsvraag op de
website.
▪

Uw (uitdrukkelijke) toestemming zoals verkregen na mailcontact.

▪

De contractuele overeenkomst die we met u als klant hebben.

▪

Gerechtvaardigd belang.

▪

Wettelijke verplichtingen.

BB Capital verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van de
overeenkomsten met onze klanten en ten behoeve van de contacten
met onze potentiële klanten die hiervoor toestemming hebben
gegeven. Wij vragen bijvoorbeeld om persoonsgegevens bij het
aangaan van een relatie met een cliënt of voor de administratieve
processen rondom het uitvoeren van orders. Deze persoonsgegevens
worden vervolgens gebruikt om na te gaan of BB Capital iemand wel
of niet als cliënt kan of mag accepteren, om informatie te geven over
diensten en producten, voor het uitvoeren van een overeenkomst,
voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, om veiligheidsredenen
zoals fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële
instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan
wettelijke verplichtingen. De verkregen persoonsgegevens worden
alleen gebruikt voor zover deze verenigbaar zijn met de doeleinden
waarvoor zij zijn verkregen. Uw persoonsgegevens worden niet
verkocht of op andere wijze beschikbaar gesteld aan derden die niet
gelieerd zijn aan BB Capital.
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Rechten van de betrokkene
De persoon waarvan gegevens worden opgeslagen wordt binnen de
AVG “betrokkene” genoemd. De AVG geeft betrokkene de volgende
rechten:
Recht op informatie over de verwerkingen: binnen welke
processen worden uw persoonsgegevens verwerkt, wat zijn de
bewaartermijnen, hoe kunt u contact opnemen
Recht op inzage: inzage in de gegevens die van de betrokkene
zijn verzameld inclusief informatie over doelen van verwerking,
categorieën data, bewaartermijn, rechten betrokkene, het recht
om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
bij verwerking strijdig met AVG.
Recht op correctie: op verzoek aanpassen van onjuistheden in
de gegevens van betrokkene.
Recht op verwijdering van de gegevens: a) indien onrechtmatig
wordt verwerkt en b) het recht om vergeten te worden:
verwijdering van uw gegevens na afloop van de verplichte
wettelijke bewaartermijnen.
Recht op de beperking van de gegevensverwerking: recht om
het gebruik van uw gegevens tijdelijk “te pauzeren”.
Recht op verzet tegen de gegevensverwerking bij BB
Capital: mogelijk bij a) persoonlijke omstandigheden in geval van
de grondslag gerechtvaardigd belang en b) bij verwerking met
het oog op direct marketing.
Recht op de overdracht van de gegevens (dataportabiliteit):
geldt voor verstrekte gegevens die geautomatiseerd worden
verwerkt op basis van de grondslagen toestemming en
contractuele overeenkomst.
Recht om niet onderworpen te worden aan een
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geautomatiseerde besluitvorming: BB Capital kent geen volledig
geautomatiseerde besluitvorming. BB Capital zal u, binnen een
maand na ontvangst van uw verzoek tot het uitoefenen van een
van uw rechten, informeren over de uitvoering van uw verzoek.
Verzoeken kunt u richten aan BB Capital via het e-mailadres:
support@bbcapital.nl. Of schriftelijk op het volgende adres:
BB Capital
Schenkkade 50
2595 AR DEN HAAG
Wijzigingen Privacy beleid
BB Capital behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te
brengen in dit Privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit
Privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent.
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