Privacy Statement TIIN Capital B.V.

Persoonsgegevens kunnen door TIIN Capital B.V. worden verzameld en verwerkt op verschillende
manieren. Dit zal plaatsvinden in overeenstemming met de geldende privacy-wetgeving.
TIIN Capital B.V. zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in deze Privacy
Statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te
beschermen. Dit Privacy statement geeft inzicht in voor wie het is bestemd, welke gegevens kunnen
worden verwerkt en waarom die gegevens worden verwerkt.
Voor wie is dit statement bestemd?
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste categorieën van personen. Het betreft:
 Ontvangers van de nieuwsbrief (TIINformatie), uitnodigingen en andere mailings
 Bezoekers van de website
 Relaties (en medewerkers van relaties) van TIIN Capital BV
 Leveranciers, adviseurs (en medewerkers)
TIIN Capital B.V. verzamelt en verwerkt gegevens over relaties/klanten en bezoekers van de website
en ontvangers van onder meer de nieuwsbrief. Hetgeen is ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om
onze fondsen en/of co-investeringen en/of informatie over onze portfoliobedrijven van nieuwsbrieven
of andere vormen van communicatie onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor
u van belang kunnen zijn en om eventueel web statistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte
informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren
over wijzigingen in de organisatie, de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden
waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van onze fondsen
en/of diensten te willen ontvangen). De persoonsgegevens worden ook gebruikt om contact met u te
kunnen onderhouden en om met u te kunnen communiceren.
TIIN Capital B.V. tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals
informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke
gegevens of andere zaken. In gevallen waarin TIIN Capital B.V. wel tracht dergelijke gegevens te
verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht.
Welke gegevens worden verwerkt?
TIIN Capital verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt of die zijn gegenereerd bij
het lezen van onze nieuwsbrief dan wel tijdens uw bezoek aan onze website. In sommige gevallen
verwerken wij persoonsgegevens die zijn ontleend aan andere bronnen. Het gaat of kan gaan over de
volgende gegevens:






Contactgegevens (en andere persoonsgegevens) die TIIN Capital nodig heeft voor het
verlenen van diensten en/of voor de afhandeling van de voor u verrichte dienstverlening
Persoonsgegevens die wij via de website ontvangen, of die u aan TIIN Capital heeft verstrekt
in het kader van nieuwsbrieven, events of bijeenkomsten
Gegevens als gevolg van uw bezoek aan onze website of het apparaat waarmee u onze
website heeft bezocht (bijv. IP adres)
Persoonsgegevens ontvangen uit andere bronnen, waaronder openbare (online) bronnen
zoals bedrijfswebsites, Social Media en het Handelsregister van de KvK of het kadaster
Overige persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het behandelen van zaken via onder
meer relaties en wederpartijen.

Uw rechten
Vragen over uw omgang met de persoonsgegevens, over inzage en juistheid van informatie die u
eerder aan TIIN Capital B.V. heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten
verwijderen, kunt u richten aan info@tiincapital.nl (of per gewone post: TIIN Capital B.V., t.a.v.
Privacygegevens, Gooimeer 6-05, 1411 DD, Naarden).

Correcties, aanvullingen, verzoeken om verwijdering of afscherming zullen in elk geval worden
behandeld indien de gegevens onjuist zijn, onvolledig of verwerkt worden in strijd met een wettelijk
voorschrift. Indien u geen nieuwsbrieven, uitnodigingen of andere marketinginformatie van TIIN Capital
B.V. wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via info@tiincapital.nl. Indien u zich eerder
heeft aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wil deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor
apart af te melden via de links in de nieuwsbrief. Indien u vragen heeft over dit Privacy statement kunt
u contact opnemen met TIIN Capital B.V. via info@tiincapital.nl (of per gewone post: TIIN Capital B.V.,
t.a.v. Privacygegevens, Gooimeer 6-05, 1411 DD, Naarden).
TIIN Capital en het wijzigen van het Privacy beleid
TIIN Capital B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement,
bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen voordoen in de verwerkingen of indien regelgeving wijzigt. Het
verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen
op de hoogte bent.
TIIN Capital B.V. en persoonsgegevens
TIIN Capital B.V. neemt het beschermen van persoonsgegevens zeer serieus. TIIN Capital heeft
passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens tegen verlies of tegen enige vorm van
onrechtmatige verwerking te beschermen. Personen die namens ons toegang hebben tot uw gegevens
zijn verplicht tot geheimhouding. De privacy-wetgeving heeft een plaats in onze interne procedures, in
de opleiding van medewerkers en in de inrichting van processen, systemen en relevante (interne)
documentatie. Ook bij het inschakelen van derden en/of het delen van gegevens met derden zal dit
Privacy Statement gehanteerd worden, waarbij doorgifte van uw persoonsgegevens naar bedoelde
derde partijen enkel geschiedt voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden.
Het kan in voorkomende gevallen noodzakelijk zijn aan externe partijen c.q. leveranciers toegang te
verlenen tot persoonsgegevens in verband met de verwerking van deze gegevens voor specifieke
doeleinden zoals vernoemd in dit Privacy Statement. Dit kan onze accountant zijn, een toezichthouder
zoals AFM of DNB, maar evengoed andere leveranciers aan wie TIIN Capital bepaalde
ondersteunende diensten uitbesteedt, dan wel verantwoording verschuldigd is, uit hoofde van
wettelijke regelingen.
Derde partijen aan wie wij (veelal noodzakelijkerwijs) gegevens verstrekken of diensten uitbesteden
zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van privacywetgeving. TIIN Capital is in dat geval niet
verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derde
partijen. Indien een dergelijke verwerker op verzoek en instructie van TIIN Capital de gegevens
verwerkt zal TIIN Capital indien noodzakelijk een verwerkersovereenkomst sluiten die voldoet aan de
in de relevante wetgeving omschreven vereisten.
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