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Verwerker en contactgegevens 

Dit is de privacyverklaring van de Duurzaam Beleggen Academie te Volendam, hierna te noemen “DBAC”. 

Website: www.duurzaambeleggenacademie.nl. E-mailadres: info@duurzaambeleggenacademie.nl.  

 

Algemeen  

DBAC hecht grote waarde aan zorgvuldige en beveiligde verwerking van vertrouwelijke informatie, 

waaronder uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring worden termen gebruikt die in de AVG zijn 

gedefinieerd. DBAC ontvangt vertrouwelijke gegevens rechtstreeks van u, via verwerkingsverantwoordelijken 

of (sub)verwerkers en houdt zich daarbij aan geldende regel- en wetgeving, waaronder de AVG. 

 

Met welke doelen? 

Verwerking van persoonsgegevens door DBAC vindt plaats als dat noodzakelijk is voor: 

• corresponderen met u; 

• het maken van afspraken; 

• het uitvoeren van overeenkomst; 

• de afhandeling van betalingen en facturering; 

• het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen. 

Welke gegevens? 

DBAC verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens: 

• voornaam/voorletters 

• achternaam inclusief voorvoegsels 

• adres 

• telefoonnummer 

• e-mailadres 

• IP-adres 

• internetbrowser en apparaattype 

• gegevens over uw activiteiten op onze website en over verschillende websites heen 

(bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 

• bankrekeningnummer 

• overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in uw profiel of correspondentie 

Op basis van welke grondslag? 
DBAC verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te 

noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:  

• wettelijke verplichting 

• uitvoering van een overeenkomst 

• verkregen toestemming van betrokkene(n) 

• gerechtvaardigd belang 

Voor hoe lang bewaard? 

DBAC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de bovenstaande 

doelen te realiseren. De gegevens van klanten en niet-klanten worden na maximaal drie jaar na het 

laatste contact verwijderd. Uitzondering zijn offertes en facturen. In verband met de wettelijke 

bewaartermijnen voor de Belastingdienst worden deze zeven jaar bewaard. 
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Beveiliging 
DBAC neemt, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten, doorlopend passende 
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen. 
Voorbeelden daarvan zijn: het gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor, data-
encryptie, data-pseudonimiseren, VPN-servers met SSH-sleutel, overdracht alleen over SSL, 
purposebound toegangsbeperkingen en controle van erkende autorisaties. 
 
Wanneer worden de gegevens met derde partijen gedeeld? 

DBAC deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit wettelijk verplicht is, of als 

dit noodzakelijk is voor uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Met een derde die namens en 

in opdracht van DBAC persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. 

 

Worden gegevens buiten de EER gedeeld? 

Voor overdracht naar de Verenigde Staten zorgt DBAC ervoor dat de Amerikaanse partij aan het 

Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten buiten de EER kan DBAC gegevens overdragen 

aan een door de Europese Commissie erkend land dat een passend beschermingsniveau biedt. 

 

Waar heeft een betrokkene, recht op? 
Met betrekking tot persoonsgegevens heeft u / een betrokkene recht op: 

• informatie, inzage, correctie, aanvulling; 

• verwijdering, afscherming, beperking, verzet; 

• overdraagbaarheid; 

• intrekking van eerder gegeven toestemming. 

Een betrokkene kan naleving van dit recht verzoeken via het e-mailadres uit de aanhef. Er kunnen 

zich omstandigheden voordoen waarbij DBAC aan een verzoek van een betrokkene geen of niet 

volledige uitvoering kan geven vanwege de geheimhoudingsplicht, schending van privacy van een 

ander, en/of regelgeving. Als een betrokkene niet tevreden is met de reactie van DBAC, kan 

betrokkene hierover een klacht indienen bij DBAC en daarna bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Cookies 
DBAC gebruikt, ter verbetering van de website, producten en diensten, om het aanbod beter op u af te 
stemmen, of omdat het noodzakelijk is in verband met het leveren van functionaliteit, “cookies”. Dat 
zijn bestanden of stukjes informatie die op een apparaat met internettoegang worden opgeslagen 
wanneer men de website van DBAC gebruikt, o.a. door voorkeuren en instellingen te ondhouden. 
Wanneer u geen cookies wenst te ontvangen, kunt u de instellingen van uw internetbrowser 
aanpassen en cookies blokkeren. Dit kan ten koste gaan van gebruik of functioneren van een website 
of app van DBAC. 
 
Google Analytics 

DBAC plaatst cookies van “Google Analytics”, om gebruik van de website bij te houden en 

rapportages te krijgen over hoe een bezoeker een website gebruikt. Google kan deze informatie aan 

derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt gehouden of voor zover deze derden de 

informatie namens Google verwerken. DBAC heeft daar geen invloed op, maar DBAC heeft Google 

geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

De verkregen informatie wordt samen met uw IP-adres overgebracht en door Google opgeslagen op 

servers in de Verenigde Staten. Zie hier het privacybeleid van Google: 

http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy. 

 

Aanpassen Privacy Statement 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 december 2022. DBAC behoudt zich het 

recht voor deze privacyverklaring eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. 

Aanpassingen zullen op de websites van DBAC worden gepubliceerd. 

http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy

