PRIVACY VERKLARING
Social Impact Ventures NL
Wij zijn Social Impact Ventures NL BV, een team van bevlogen impact investeerders met een
missie om ondernemers te helpen die laten zien dat maatschappelijke impact en gezond rendement succesvol samen gaan.
Privacy verklaring
In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden
verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier
ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die
rechten.
Deze privacy verklaring is van toepassing op onze website www.socialimpactventures.nl (de
“Website”) en de communicatie die wij aanbieden (de “Communicatie”). Wij behandelen jouw
persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Relevante Wetgeving”).
Persoonsgegevens
Voor (onze Website en) Communicatie, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden.
Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.
Jouw toestemming
We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je onze Website bezoekt en ons een naar aanleiding daarvan benadert, gebruik maakt van onze Communicatie (bijv. Nieuwsberichten) of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens
verwerken, omdat we jouw toestemming vragen via deze privacy policy.
Verder zullen we jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij we daartoe
wettelijk verplicht zijn.
Welke gegevens verzamelen wij, waarom, en wat doen we ermee?
Om gebruik te maken van onze website en diensten hebben wij de volgende gegevens van jou
nodig:
•
Je naam
•
Je telefoonnummer
•
Je e-mailadres
•
Gegevens over jouw bedrijf of product

Deze gegevens bewaren we voor de volgende redenen:
(1) we houden je graag op de hoogte van wat er gebeurt met Social Impact Ventures en de
investeringen die we doen,
(2) we willen je van tijd tot tijd laten delen in wat wij leren op onze reis om de wereld met elke
investering weer een stukje beter te maken, en
(3) we horen graag wat jij vindt dat goed of verkeerd gaat en hoe wij beter kunnen worden in
wat we doen.
We verzamelen ook wat informatie van jou als je onze site bezoekt. Via google Analyticscookies verwerken wij persoonsgegevens van onze websitebezoekers, omdat we graag willen
weten welke pagina’s bezoekers lezen. Dit ter verbetering van onze website.
We hebben Google Analytics-cookies als volgt ingesteld: We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, waarbij het IP-adres gemaskeerd wordt. Verder hebben we gegevens delen uitgezet en maken we geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Wij zullen jouw gegevens alleen voor bovenstaande doelen gebruiken, of voor een doel dat
hier nauw mee samenhangt, maar zullen deze nooit commercieel met derden delen.
Beveiliging
We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden.
Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen
dit door middel van de volgende maatregelen:
Onze website wordt gehost door een in Nederland gevestigde host, onder de Europese privacy
wetgeving. Onze pagina wordt geladen via HTTPS en is goed versleuteld.
•
Onze computers zijn beveiligd met een wachtwoord
•
De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
•
De programma’s waar we mee werken zijn beveiligd met een wachtwoord en twee stap
verificatie. Verder zijn vrijwel alle servers in Europa gevestigd. Als een server niet in
Europa is gevestigd, maar in Amerika, voldoet die aan EU-US Privacy Shield.
•
Wij bewaren alleen de noodzakelijke gegevens, de rest van de gegevens zullen wij
vernietigen.
•
Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare
technologie
En tenslotte gebruiken wij Mailchimp bij het versturen van onze nieuwsberichten. Mailchimp is
gevestigd in US en heeft de overeenkomst EU-US Privacy Shield voor het uitwisselen van persoonsgegevens aangenomen.
Bewaartermijn
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de
doelen die wij eerder omschreven. Als we een overeenkomst aangaan, dan zal deze bewaartermijn maximaal 7 jaar zijn. Mocht je via een nieuwsbrief op de hoogte blijven en je hiervoor
afmelden, dan bewaren wij 7 jaar jouw gegevens.

Met wie delen wij jouw persoonlijke gegevens?
Verwerkers
Het kan voorkomen dat andere partijen (“Verwerkers”) jouw gegevens van ons krijgen, maar
uitsluitend met hetzelfde doel als hiervoor omschreven. Wij komen met deze partijen in een
verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en zij krijgen
alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken
jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen
doeleinden. Wij kunnen jouw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan een partij die ons helpt een
betere nieuwsbrief te versturen. Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving.
Doorgifte
Wij zullen jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie
verwerken wij alleen jouw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor
jouw gegevens. Zonder jouw toestemming zullen we jouw gegevens nooit naar andere landen
of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.
Links
Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor
de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de
privacy policy van de betreffende website te lezen.
Cookies
We kunnen cookies gebruiken om je te zien welke pagina’s van onze site worden gelezen en
geraadpleegd. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website
veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen. We hebben Google Analytics-cookies als volgt ingesteld: We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten,
waarbij het IP-adres gemaskeerd wordt. Verder hebben we gegevens delen uitgezet en maken
we geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Wijziging van de privacy policy
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy.
Jouw rechten
Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Social Impact Ventures,
neem dan s.v.p. contact met ons op. De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk.
Je hebt daarom de volgende rechten:
•
Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
•
Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissen van jouw gegevens; Let wel dat als
we een overeenkomst zijn aangegaan wij wettelijk gezien bepaalde gegevens 7 jaar 		
moeten bewaren.
•
Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens.
•
Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;

•
•

Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw
gegevens onrechtmatig verwerken;
Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf
het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou
verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via
onderstaande gegevens.
Hartelijk dank voor je vertrouwen, we zullen hier zorgvuldig mee omgaan.
Contact
Social Impact ventures NL BV
Herengracht 505
1017 BV Amsterdam
KvK-nummer: 60031972
info@socialimpactventures.nl

