Privacybeleid
Capital Circle

1. Algemeen
Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het
verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.
Het is van toepassing op de website van Capital Circle, maar ook op alle
gerelateerde websites, applicaties, diensten en tools. Dit Privacybeleid geldt
ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, en dit is inclusief toegang of
gebruik met behulp van mobiele apparatuur.
Capital Circle is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. Wij zullen ernaar streven uw privacy te respecteren
en de website vrij te houden van kwaadwillende partijen of personen.

Reikwijdte en toestemming
Door gebruik te maken van Capitalcircle.nl en de daaraan gerelateerde diensten,
stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren
door ons van uw persoonsgegevens. Lees dit Privacybeleid daarom zorgvuldig door
door de toegang en het gebruik van deze site, bevestigt u dat u dit Privacybeleid
(in zijn geheel) heeft gelezen, begrepen en aanvaard.
U dient zich ervan bewust te zijn dat Capital Circle niet verantwoordelijk is voor het
privacybeleid van andere websites en bronnen. Als u niet akkoord bent met dit
Privacybeleid, dan wordt u verzocht geen gebruik te maken van deze website en/of
de diensten.
Dit Privacybeleid kan door Capital Circle van tijd tot tijd worden gewijzigd. U wordt
dan ook aangeraden deze regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in ons
Privacybeleid zullen wij mededelen op onze website. Het gewijzigde Privacybeleid
zal onmiddellijk van kracht zijn nadat deze voor het eerst op onze Website is
geplaatst. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 15-09-2015.

Begrippen
In dit Privacybeleid, hebben deze termen de volgende betekenis:
Dit refereert aan Capital Circle B.V.
Dit verwijst naar de overeenkomst tussen de kredietverkrijger en de
kredietverstrekker, en dit bestaat uit onze standaard algemene voorwaarden
en de Kredietvoorwaarden.
Dit is elke dochteronderneming in de zin van artikel 2:24a lid 1 Burgerlijk
Wetboek.
De gebruiker van de website en de aangeboden diensten.
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Artikel 1 Wie zijn wij
1.1.

Capital Circle is een Nederlandse besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, gevestigd met nummer 63129760 op Westblaak 142, te
Rotterdam.

1.2.

Capital Circle wordt gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten (:AFM),
onder het nummer 19000034.

1.3.

Uw privacy wordt gerespecteerd en wij zullen slechts persoonlijke informatie
verwerken die u verschaft in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens en de toepasselijke wet- en regelgeving.
Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over hoe wij uw persoonlijke informatie
verzamelen, bewaren en gebruiken, of wanneer u andere privacygerelateerde
vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met ons via de website
https://www.capitalcircle.nl/.

Artikel 2 De gegevens die worden verzameld
2.1.

U stemt ermee in dat gegevens worden verzonden naar en opgeslagen worden op
onze servers op het moment dat u besluit uw persoonsgegevens te verstrekken.
Persoonsgegevens zijn gegevens die aan een specifieke persoon kunnen worden
gekoppeld en bruikbaar zijn om een specifieke persoon te identificeren.

2.2.

Wij verzamelen de volgende soorten persoonsgegevens:
-

Gegevens die automatisch worden verzameld
(a) De gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer,
mobiele apparatuur of andere apparatuur worden automatisch door
ons verzameld wanneer u besluit gebruik te maken van onze
website(s), tools, diensten of overige content.;
(b) informatie die is verzamelend met behulp van cookies en
webbeacons; en
(c) unieke identificatie.

-

Gegevens die u aan ons verstrekt
Alle gegevens die u invoert op onze website(s) of die door u zijn verstrekt bij
het gebruikmaken van onze diensten worden door ons verzameld en
bewaard. De verzamelende en bewaarde gegevens omvatten, maar zijn niet
beperkt tot:
(a) de gegevens die aan ons verstrekt bij aanmelding voor een
account/lidmaatschap of voor het afnemen van een van onze
diensten; en
(b) aanvullende gegevens die u eventueel aan ons verstrekt middels
diensten van derden;
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(c) gegevens die voortvloeien uit geschillenbeslechting en
correspondentie middels onze website(s) of die u zelf aan ons
toezend.
-

Gegevens uit andere bronnen
Capital Circle kan aanvullende gegevens over u ontvangen of verzamelen van
derden voor zover toegestaan door de wet.

Artikel 3 Gebruik van uw gegevens
3.1.

Op het moment dat u ons toegang geeft tot bepaalde persoonsgegevens die zijn
opgeslagen op onze website, of die van derden, dan dient u rekening te houden
met het gegeven dat de toegang tot persoonsgegevens verschillen per website. Dit
betekent dus dat de reikwijdte uiteindelijk wordt bepaald door uw eigen
browserinstellingen alsmede uw toestemming.

3.2.

Door het gebruikmaken van onze website(s) en diensten stemt u ermee in dat
Capital Circle uw verzamelende persoonsgegevens zal gebruiken voor de volgende
doeleinden:
(a) om u toegang te kunnen verstrekken tot onze diensten;
(b) voor het verlenen van klantenondersteuning door middel van e-mail, per
telefoon en/of per post;
(c) om onze diensten, content e.d. op u af te stemmen;
(d) om mogelijke illegale activiteiten, fraude en inbreuken te voorkomen, op te
sporen en te onderzoeken;
(e) om onze voorwaarden hand te haven;
(f)

voor het opnemen van contact met u middels e-mail, tekstbericht of telefoon
en u te informeren over onze diensten of voor enig andere doeleinden voor
zover beschreven in dit Privacybeleid; en

(g) om u andere diensten te verlenen waar u zelf om heeft verzocht.
3.3.

Uw persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt in overeenstemming met dit
Privacybeleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Zoals verder omschreven in
artikel 4 van dit Privacybeleid zullen wij uw persoonsgegevens niet bekend maken
aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij uw toestemming niet is
vereist blijkens de wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met:
(a) ondernemingen van Capital Circle
Dit zal gebeuren om diensten en gezamenlijk content te kunnen leveren,
alsmede om illegale activiteiten, schendingen van ons beleid, inbreuken op
de gegevensbeveiliging te voorkomen, het voorkomen van fraude en
dergelijke. Dit geldt ook voor ondernemingen waarmee wij in het kader van
een reorganisatie van plan zijn te fuseren of wanneer wij worden
overgenomen.
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(b) gecontracteerde dienstverleners
Dit zijn dienstverleners met wie Capital Circle een overeenkomst heeft
gesloten voor het bijstaan voor het aanbieden van onze diensten op de
website. In zulke gevallen blijven de persoonsgegevens vooralsnog onder
zeggenschap van Capital Circle.
(c) bepaalde derden
Dit zal gebeuren op het moment dat Capital Circle verplicht is om deze te
delen op grond van de wet- en regelgeving of wanneer wij aanleiding zien op
grond van dit Privacybeleid. Deze gegevens kunnen gedeeld worden om te
voldoen aan wettelijke verplichtingen, een rechterlijk bevel, wanneer dit
noodzakelijk is voor het handhaven van ons beleid of ter bescherming van de
rechten van anderen of wanneer dit nodig is ter voorkoming, opsporing of
vervolging van strafbare feiten. Dit gebeurt uitsluitend met een gerechtelijk
bevel of formeel verzoek van een overheidsinstelling in overeenstemming
met de geldende wetgeving, tenzij wij te goeder trouw vinden dat de
bekendmaking van informatie noodzakelijk is om een dreigend (financiële)
schade of letsel te voorkomen of om illegale activiteiten te melden.
Ook kunnen uw gegevens worden gedeeld met andere derden wanneer u
uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om deze gegevens te delen.
3.4.

U heeft op onze website en/of platform de mogelijkheid om veilingen en andere
gegevens met anderen te delen, waardoor deze gedeelde informatie voor andere
gebruikers toegankelijk wordt. U blijft zelf verantwoordelijk voor de
persoonsgegevens die u deelt via onze website of platform.

3.5.

U wordt aangeraden om, indien u onze website bezoekt vanaf een gedeelde
computer, na elke sessie uit te loggen. Wanneer u niet wilt dat de gedeelde
computer u en/of uw gegevens onthoudt, dan is het uw verantwoordelijkheid de
cookies en/of geschiedenis van u websitebezoek te verwijderen.

Artikel 4 Cookies
Capital Circle kan cookies of webeacons plaatsen wanneer u gebruik maakt van onze
diensten. Dit wordt gedaan om ons te kunnen helpen u te identificeren als gebruiker,
vertrouwen en veiligheid te bevorderen en te verzekeren op onze website alsmede
om u een betere gebruikservaring op onze website(s) te bieden.

Artikel 5 Toegang tot, het bekijken en het aanpassen van uw
persoonsgegevens
5.1.

Uw persoonsgegevens en accountgegevens kunnen niet door ons worden gewijzigd.
account.

5.2.

U kunt contact opnemen met ons voor het inzien van uw persoonsgegevens, tenzij
Capital Circle op grond van de wet- en regelgeving niet gehouden is deze inzage te
verschaffen.
t de volgende gegevens:
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(a) een ondertekende versie van uw verzoek met uw (contact)gegevens e.d
(b) een kopie van uw geldige legitimatiebewijs
U dient er rekening mee te houden dat Capital Circle hiervoor een vergoeding
(zonder overschrijding van de wettelijke toegestane bedragen) in rekening kan
brengen.
5.3.

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen met als onderwerp

Artikel 6 Opslag en bescherming van uw persoonsgegevens
6.1.

Uw gegevens worden beschermd door gebruik van technische en administratieve
vermoedt dat er toch misbruik is gemaakt van uw account, dan dient u contact met
ons op te nemen voor verdere afwikkeling.

6.2.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan,
Persoonsgegevens worden verwijderd wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn.

6.3.

Hoewel wij technische en organisatorische maatregelen neemt om uw
persoonsgegevens veilig te stellen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid
wanneer communicatie wordt onderschept door derden of verkeerd of niet wordt
geleverd.

Artikel 7 Overige informatie
7.1.

Capital Circle duldt geen misbruik van onze website(s), platform en/of diensten.
Mocht u waarnemen dat iemand misbruik maakt van onze website(s), platform en/of
diensten, dan wordt verzocht een e-mail te sturen naar Capital Circle met een uitleg
van de kwetsbaarheid.
Het is niet toegestaan om onze communicatiemiddelen te gebruiken om spam te
verzenden of op enige andere wijze zaken te versturen die inbreuk kunnen maken op
onze voorwaarden,.

7.2.

Wanneer u nog vragen heeft over Capital Circle en onze website en/of diensten dan
kunt u contact opnemen met ons.
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