
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat

betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom verantwoord en

zorgvuldig. Persoonsgegevens vertellen tenslotte van alles over u. Het is voor ons essentieel dat uw

informatie bij ons veilig is. Onze medewerkers zijn aan strenge regels gebonden bij de omgang met

informatie en onze beveiligingsstandaarden zijn hoog. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan

derde partijen.

Gebruik van uw persoonsgegevens 
Wij verwerken persoonsgegevens van al onze klanten en dus ook van u. Als u contactpersoon bent
voor een klant verwerken wij ook uw persoonsgegevens. Wij hebben uw persoonsgegevens om
allerlei redenen nodig. Om u als klant te accepteren, maar ook om producten en diensten aan te
kunnen bieden. U kunt dan denken aan uw contactgegevens, maar ook aan gegevens over uw
inkomen waar dat noodzakelijk is. Voor sommige wettelijke verplichtingen moeten wij ook uw
transacties monitoren. Als u geen klant meer van ons bent, vernietigen wij uw persoonsgegevens na
een bepaalde periode.

Om nieuwe klanten te werven of nieuwe producten of diensten te promoten verwerken we ook
persoonsgegevens. Vaak gaat het dan om een beperkt soort gegevens, zoals contactgegevens. Als u
nog geen klant bent, kunnen we een beperkt aantal persoonsgegevens van u verwerken om binnen
een redelijke termijn contact met u op te nemen. Wij vragen op dat moment uw toestemming.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen en verbeteren 
Wij zijn graag transparant over wat wij met uw persoonsgegevens doen en vinden het belangrijk dat
deze kloppen. U kunt ons daarom vragen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, aan te vullen en te
verbeteren. Als u niet wilt dat we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u bezwaar maken. Het zijn
uw gegevens, daarom kunt u ons ook vragen om gegevens aan u over te dragen. De wet bepaalt of
wij aan uw verzoek kunnen meewerken. 

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onze dienstverlening. Het komt voor dat we uw
persoonsgegevens aan derden verstrekken. Dit doen we alleen als dat nodig is voor het uitvoeren van
de overeenkomst met u of om onze bedrijfsvoering efficiënt te houden en om nieuwe klanten te
werven. Wij geven persoonsgegevens aan die derde partij om dat te kunnen doen. Wij zorgen ervoor
dat uw persoonsgegevens daar in even goede handen zijn als bij ons. 

We moeten ook voldoen aan wettelijke verplichtingen om informatie (waaronder ook
persoonsgegevens) te verstrekken. Bijvoorbeeld aan een toezichthouder of andere publieke instantie,
zoals de Belastingdienst. Ook aan buitenlandse toezichthouders of instanties moeten wij weleens
persoonsgegevens verstrekken.



Met vragen of klachten over dit privacy statement kunt u contact opnemen met onze functionaris
gegevensbescherming Steven van ’t Hof via vanthof@ercapital.nl. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u terecht als u vindt dat wij uw rechten hebben
geschonden. Op deze website vindt u ook meer informatie over de bescherming van
persoonsgegevens. Voor overige vragen kunt u terecht bij uw eigen contactpersoon binnen ER Capital
Vermogensbeheer.
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