Bepalingen voor gegevensbescherming door HIP Capital
HIP Capital is verheugd over uw bezoek aan onze website en over uw belangstelling voor ons
bedrijf en onze producten en diensten.
HIP Capital respecteert uw privacy
De bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonlijke gegevens en de beveiliging
van alle bedrijfsgegevens is voor ons een belangrijk punt, waarmee we bij onze zakelijke
processen rekening houden. We verwerken persoonlijke gegevens die bij uw bezoek aan onze
webpagina is verzameld op een vertrouwelijke wijze en alleen overeenkomstig de wettige
bepalingen.
Verzamelen en verwerken van persoonsgebonden gegevens
Persoonsgebonden gegevens worden alleen dan opgeslagen als u de gegevens uit vrije wil aan
ons verstrekt voor het betreffende doel, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een
vragenlijst of voor het uitvoeren van een overeenkomst waarvoor u de gegevens ter
beschikking hebt gesteld.
Gebruik van externe koppelingen
De internetpagina van HIP Capital kan koppelingen bevatten naar websites van derden die
geen relatie met ons hebben. Nadat u op een koppeling hebt geklikt, hebben wij geen invloed
meer op de registratie, opslag en verwerking van eventuele persoonsgebonden gegevens die
door het klikken op de koppeling aan de betreffende derde worden overgedragen
(bijvoorbeeld het IP-adres of de URL van de pagina waarop de koppeling zich bevindt), omdat
het gedrag van derden uiteraard buiten onze invloedssfeer valt. HIP Capital aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor de verwerking van dergelijke persoonsgebonden gegevens door
derden.
Toepassing van persoonsgebonden gegevens en doelbinding
HIP Capital of een door HIP Capital daarvoor aangewezen dienstverlener gebruikt uw
persoonsgebonden gegevens ten behoeve van het technische beheer van de website, voor
het klantenbeheer, voor vragen over producten en voor uw aanvragen bij HIP Capital alleen in
de daarvoor noodzakelijke omvang of volgens het aangegeven doel van de verwerking op de
betreffende plaatsen op onze webpagina. Onze medewerkers en de door HIP Capital
aangewezen dienstverleners zijn verplicht tot geheimhouding en tot het opvolgen van de
bepalingen van de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming.
Verder worden alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen voor
het waarborgen van de gegevensbescherming.
Beveiliging
HIP Capital neemt veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde gegevens te
beschermen tegen manipulatie, vernietiging of toegang door onbevoegden dan wel
onbevoegde openbaarmaking. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de
technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd.
Reclame
Als u persoonsgebonden gegevens aan ons verstrekt, gebruiken we deze om u te kunnen
informeren over onze producten en diensten om u hier eventueel vragen over te stellen, mits
u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tot het gebruik van uw persoonsgebonden
gegevens voor reclamedoeleinden. Als u weliswaar toestemming hebt gegeven voor een
dergelijk gebruik, maar desondanks in de toekomst geen reclame meer wilt ontvangen van
HIP Capital, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.
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Uw gegevens worden vervolgens gewist of - indien ze
nog nodig zijn voor afrekeningen of de boekhouding - geblokkeerd.
Herroeping
Tevens kunt u te allen tijde uw toestemming voor het registreren, verwerken en gebruiken
van uw persoonsgebonden gegevens voor de toekomst herroepen.
De persoonsgebonden gegevens worden gewist als u de toestemming tot het opslaan ervan
intrekt, als de persoonsgebonden gegevens niet meer nodig zijn voor het uitvoeren van het
met het opslaan verbonden doel, of als het opslaan ervan om andere juridische redenen
ontoelaatbaar is.
Dit heeft geen invloed op gegevens die noodzakelijk zijn voor afrekenings- en
boekhoudingsdoeleinden of die onder de wettelijke bewaarplicht vallen.
Contact
Voor informatie, suggesties en bezwaren met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgebonden gegevens kunt u terecht bij onze voor de gegevensbescherming
verantwoordelijke medewerker.
Mochten ondanks onze inspanningen met betrekking tot de juistheid en de actualiteit van
gegevens onjuiste gegevens zijn opgeslagen, zullen we deze op uw verzoek corrigeren.
De heer
drs. R.H.J. (Rob) Zegers
Bedrijfsvertegenwoordiger gegevensbescherming

Juridisch bericht HIP Capital
© Copyright
Alle rechten voorbehouden. Tekst, foto’s, afbeeldingen, geluid, animaties en video’s en de
opmaak daarvan op de website van HIP Capital worden beschermd door het auteursrecht en
andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële
doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of toegankelijk worden gemaakt voor
derden.
Merken
Voor zover niet anders is aangegeven, zijn alle merken op de websites van HIP Capital
beschermd door het merkrecht. Dat geldt met name voor merken, typeplaatjes,
bedrijfslogo’s en emblemen van HIP Capital. De op onze pagina gebruikte merken en
vormgevingselementen zijn geestelijk eigendom van HIP Capital.
Garantiebepalingen
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen
we geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid en de juistheid van de verstrekte informatie.
Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze
website is uitgesloten voor zover deze niet het gevolg is van opzet of grove nalatigheid door
HIP Capital.
Licentiebepalingen
Het op de website van HIP Capital aanwezige geestelijk eigendom zoal patenten, merken en
eigendomsrechten is wettelijk beschermd. Deze website geeft geen licentie voor het gebruik
van dit geestelijk eigendom van ondernemingen van HIP Capital of derden.

www.hipcapital.nl

2018

