Welke gegevens hebben we van
investeerders?

Privacybeleid
Laatst gewijzigd op 27-1-2016
Bescherming van persoonsgegevens
Wij vinden privacy belangrijk. Ook de
privacy van iedereen die onze site
bezoekt en op ons platform komt.
Daarom zullen we veilig omgaan met
jouw persoongegevens, geheel in
overeenstemming met de bepalingen
van de Wet bescherming
persoonsgegevens en alle overige
toepasselijke wet- en regelgeving.
Hoe gaan we om met jouw gegevens?
Voor de uitvoering van ons werk kunnen
we vragen om enkele gegevens van je.
De gegevens die je ons geeft zijn
vertrouwelijk en er zal door ons geen
misbruik van worden gemaakt. Er wordt
enkel gebruik van gemaakt voor zover
dat nodig is voor de uitvoering van onze
diensten. Zo kunnen we je vragen om
persoonsgegevens. Deze zullen we
echter enkel gebruiken ter identificatie.
Wij treffen organisatorische en
technische maatregelen om deze
veiligheid te garanderen. Onze
werknemers hebben
geheimhoudingsplicht en ons systeem
zorgt ervoor dat inschrijf-, account- en
transactiegegevens enkel inzichtelijk zijn
voor diegenen die hier recht op hebben.
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Wij hebben inzicht in de volgende
gegevens: voor en achternaam, adres,
emailadres, rekeningnummer, hoogte
bedrag(en), tijdstip(pen) van investeren.
De ondernemer ziet enkel je naam,
adres, emailadres, hoogte van bedrag,
soort beloning.
Toestemming
Je kunt zelf aangeven of je op de hoogte
wil worden gehouden over producten en
diensten van ons. Verder zullen we je
gegevens niet gebruiken voor verdere
communicatie in de vorm van promotie
of reclame.
CrowdAboutNow zal geen
persoonsgegevens verstrekken aan
derden, tenzij we hier wettelijk of
rechterlijk toe verplicht zijn.
CBP
Wij zijn opgenomen in het register van
het College Bescherming
Persoonsgegevens (CBP). Zij zien erop
toe dat wij omgaan met je
persoongegevens conform de Wet
bescherming persoonsgegevens. Ons
meldingsnummer is 1555200.
Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die
worden geplaatst op de computer,
tablet of mobiele telefoon (en andere
apparaten die toegang tot het internet
verschaffen) van de bezoeker van onze
website. Dit is om de bezoeker te
voorzien in de best mogelijke
gebruikservaring de website en het
platform. CrowdAboutNow gebruikt
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geen cookies om gevoelige informatie te
vergaren van bezoeker en informatie
door te geven aan reclamenetwerken.
De tekst van dit Privacy Statement kan
door ons worden aangepast bij nieuwe
ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het
kader van onze bedrijfsactiviteiten of
wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij
raden je dan ook aan om deze tekst met
enige regelmaat te raadplegen als je
onze website bezoekt.
CrowdAboutNow B.V.
Maliebaan 24
3581 CP Utrecht
Tel: 030-4300516 (vragen over het
starten van een campagne? Kijk eerst
bij Start Campagne!)
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