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EXTERN PRIVACYREGLEMENT CORTESE CAPITAL MANAGEMENT B.V. 

 

1 Inleiding 
 

1.1 Dit Extern Privacyreglement (“EPR”) wordt gebruikt door Cortese Capital Management B.V. 

(“CCM”) of één van haar gelieerde vennootschappen, gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 

(3543 AR) Utrecht aan de Middenwetering 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel onder registratienummer 67064280. CCM is bereikbaar via info@cortese.nl. 

 

1.2 Het EPR is bedoeld om uit te leggen waarom en hoe er gegevens die natuurlijke personen 

identificeren of zouden kunnen identificeren (“persoonsgegevens”) worden verwerkt door CCM.  

Tenzij anders aangegeven, is CCM de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ zoals bedoeld in de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) voor de verwerking van de 

Persoonsgegevens zoals omschreven in dit EPR.   

 

 

 

2 Persoonsgegevens 

2.1 CCM verwerkt mogelijk Persoonsgegevens die u betreffen in de volgende situaties: 

 2.1.1  U bent cliënt van CCM; 

 2.1.2. U bent leverancier van producten of diensten aan CCM; 

 2.1.3  U werkt voor een cliënt of leverancier van CCM, op basis van een  
arbeidsovereenkomst of anderszins; 
 

2.1.5 U solliciteert bij CCM; 
 
2.1.6 U bent bezoeker aan het kantoorgebouw van CCM; 
 
2.1.7 U bent iemand of werkt voor een onderneming bij wie CCM graag haar diensten 

onder de aandacht brengt; 
 
 

2.2 De persoonsgegevens die CCM verwerkt kunnen zijn: 

 2.2.1  Uw voor- en achternaam; 

 2.2.2  Uw (zakelijke) contactgegevens; 

 2.2.3  Uw (zakelijke) adresgegevens; 

 2.2.4  Uw (zakelijke) e-mailadres; 

 2.2.5  Uw bankrekeningnummer; 

 2.2.6  Uw geboortedatum; 

2.2.7 De persoonsgegevens die CCM ophaalt uit (basis)registers, indien de diensten van 
CCM dit vereisen; 

2.2.8 Een kopie van uw identiteitsbewijs indien dit noodzakelijk is om aan een wettelijke 
verplichting te voldoen die op CCM van toepassing is; 
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2.2.9 Uw nationale identificatienummer (wanneer u een burger bent in Nederland; uw 
Burgerservicenummer) indien dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting 
te voldoen die op CCM van toepassing is; 

2.2.10 Verdere persoonsgegevens, afhankelijk van de aard van de relatie die CCM met u 
heeft. 

2.3 Naast deze persoongegevens is het mogelijk dat u uw contact met ons nog verdere 
persoonsgegevens aan ons verstrekt. Het gaat om de volgende categorieën van Persoonsgegevens: 

2.3.1 De persoonsgegevens die u aan CCM verstrekt in de loop van de diensten die CCM 
voor u verricht, zoals maar niet beperkt tot de persoonsgegevens die nodig zijn om 
de verzochte diensten voor u te verrichten;   

2.3.2 De persoonsgegevens die CCM verkrijgt door uw gebruik van de website, wanneer u 
bij CCM informatie aanvraagt, contact met CCM zoekt of anderszins met CCM 
communiceert, al dan niet namens een onderneming of rechtspersoon.   

2.4 Het verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens onder 2.2 is in beginsel verplicht en een 
noodzakelijke voorwaarde om met CCM een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet 
worden verstrekt zal CCM mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die op CCM rusten 
op grond van de gesloten of te sluiten overeenkomst.  

 Het verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens onder 2.3 is in beginsel niet verplicht en is 
geen noodzakelijke voorwaarde om met CCM een overeenkomst te sluiten. Wanneer de gegevens 
niet worden verstrekt kan CCM mogelijkerwijs haar diensten of verplichtingen niet uitoefenen 
zoals beoogd.   

 

3 Bronnen   

3.1 In beginsel verzamelt CCM persoonsgegevens bij u. Dit is niet zo in de navolgende gevallen:    

3.1.1 Indien CCM persoonsgegevens opvraagt bij (basis)registers ten behoeve van het 
verlenen van onze diensten, zoals maar niet beperkt tot het opvragen van 
persoonsgegevens in de ‘Basisregistratie Personen’ zoals bepaald in de Wet 
basisregistratie personen;   

3.1.2 Indien CCM een uitzendbureau, headhunter of soortgelijke dienst heeft ingeschakeld 
om nieuwe werknemers te werven.   

 

4. Grondslagen 

4.1 CCM verzamelt persoonsgegevens op basis van de navolgende grondslagen: 

 4.1.1 De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waar u partij 
bent; 

 4.1.2 De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op 
CCM rust; 

 4.1.3 Op basis van het gerechtvaardigd belang van CCM om haar onderneming uit te 
oefenen, zoals maar niet beperkt tot het uitvoeren van de overeenkomst waarbij u, 
uw onderneming, uw werkgever of uw opdrachtgever partij is, behalve wanneer uw 
belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van 
persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer 
het gaat om persoonsgegevens van kinderen; 

 4.1.4 Indien dit nodig blijkt, zal CCM uw aanvullende toestemming voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens vragen. 
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5 Doeleinden 
 

5.1 CCM verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden: 

5.1.1 Om CCM in staat te stellen om in een overeenkomst met u of de onderneming die u 
representeert of waar u voor werkt, te treden en het uitvoeren van deze 
overeenkomst, de overeenkomst voor het leveren van producten of diensten aan 
CCM of om onze cliënten, leveranciers en andere afnemers te administreren en te 
managen;   

5.1.2 Om CCM in staat te stellen om aan de op haar rustende wettelijke verplichtingen te 
voldoen; 

5.1.3 Om CCM in staat te stellen om nieuwe werknemers te werven, beoordelen en 
mogelijk in dienst te nemen; 

5.1.4 Om CCM in staat te stellen om direct marketing activiteiten uit te voeren, zoals maar 
niet beperkt tot het informeren van u over onze diensten.  

 

6 Bewaartermijnen  

6.1 CCM bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doeleinden 
zoals in dit EPR omschreven te bereiken, tenzij er een wettelijke verplichting voor CCM bestaat om 
deze persoonsgegevens langer te bewaren. Enkele specifieke termijnen die gelden zijn:   

 6.1.1 Algemene debiteuren- en crediteuren gegevens 

 De persoonsgegevens in verband met de algemene debiteuren- en 
crediteurenadministratie, zoals maar niet beperkt tot transacties met cliënten en 
leveranciers, worden voor de duur van de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de 
vorderingen bewaard en tot zeven jaar nadat de overeenkomst is geëindigd, tenzij er 
een wettelijke verplichting voor CCM bestaat om deze persoonsgegevens langer te 
bewaren.    

6.1.2 Cliëntgegevens 

 De persoonsgegevens over de cliënten van CCM die niet onder een specifieke 
bewaartermijn vallen worden bewaard tot vijf jaar na beëindiging van de 
overeenkomst tenzij er een wettelijke verplichting voor CCM bestaat om deze 
persoonsgegevens langer te bewaren, zoals maar niet beperkt tot de verplichtingen 
van CCM op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van 
terrorisme.    

6.1.3 Recruitment 

 De persoonsgegevens van sollicitanten en kandidaten worden bewaard gedurende 
de duur van de procedure. Wanneer de procedure leidt tot het in dienst nemen van 
de sollicitant of kandidaat, dan vallen deze persoonsgegevens onder het CCM Intern 
Privacybeleid dat beschikbaar is voor alle medewerkers van CCM. Wanneer de 
procedure niet leidt tot het in dienst nemen van de sollicitant of kandidaat, dan 
worden deze persoonsgegevens vier weken na het einde van de procedure 
verwijderd tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om langer te bewaren of de 
sollicitant of kandidaat toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens langer 
te bewaren. In dit laatste geval worden de persoonsgegevens tot één jaar na het 
verstrekken van deze toestemming bewaard, steeds tenzij er een wettelijke 
verplichting voor CCM bestaat om deze persoonsgegevens langer te bewaren.    



EXTERN PRIVACYREGLEMENT 

 

 

7 Ontvangers en doorgifte 

7.1 CCM geeft persoonsgegevens door aan derde partijen, zogenaamde ‘ontvangers’, indien  dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in dit EPR zijn genoemd.  De (categorieën 
van) ontvangers van de persoonsgegevens zijn:   

 7.1.1 Onze zakenrelaties, klanten en leveranciers, zoals maar niet beperkt tot de 
administrateur, de partij die de hosting van onze data levert, de externe IT-
leverancier, en de onderneming die CCM bijstaat in haar direct marketing 
activiteiten;    

 7.1.2 Eventueel door ons in te schakelen experts, die nodig zijn in de uitvoering van onze 
overeenkomst met u, zoals maar niet beperkt tot deurwaarders en koeriers;   

 7.1.3 Onze accountant, juridische adviseurs en andere professionele dienstverleners om 
de onderneming van CCM te ondersteunen;   

 7.1.4 Analytische services ten behoeve van het beoordelen van de effectiviteit van onze 
websites;   

 7.1.5 De ontvangers waar u expliciet of impliciet mee akkoord gaat in de uitvoering van de 
diensten van CCM voor u of de onderneming waar u voor werkt.   

 

8 Mogelijke ontvangers en doorgiften 

8.1 Naast de ontvangers zoals genoemd in artikel 7, is het mogelijk dat CCM persoonsgegevens 
openbaart of ontsluit in de navolgende gevallen, in welke gevallen dit bekend zal worden gemaakt 
door CCM:   

 8.1.1 Indien CCM wordt betrokken in een aan- of verkoop, in welk geval er mogelijk 
persoonsgegevens worden verstrekt aan de prospectieve koper of verkoper en de 
persoonsgegevens worden verstrekt onder dit EPR;   

 8.1.2 Indien CCM substantieel of geheel onderdeel wordt van een acquisitie, in welk geval 
de persoonsgegevens worden overgedragen als vermogensbestanddeel;   

 8.1.3 Indien CCM op basis van een wettelijke verplichting persoonsgegevens dient te 
verstrekken, of om het EPR, de algemene voorwaarden of de overeenkomst met u uit 
te voeren, om de rechten, eigendommen en vrijheden van CCM of haar cliënten of 
anderen te waarborgen, zal CCM hier eveneens toe overgaan.    

 

9  Internationale doorgifte 

9.1 CCM geeft persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Unie of 
internationale organisaties.    

9.2 Mocht CCM op enige wijze persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Unie of aan 
internationale organisaties, dan zal CCM vaststellen of sprake is van een adequaatheidsbesluit in 
de zin van de toepasselijke regelgeving, en indien een dergelijk besluit er niet is, zal alleen sprake 
zijn van doorgeven van persoonsgegevens indien er passende of geschikte waarborgen zijn. In dat 
geval is er een kopie van deze stukken beschikbaar bij CCM.   
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10 Beveiliging 

10.1 CCM hecht grote waarde aan de beveiliging van persoonsgegevens en heeft hier passende 
maatregelen en waarborgen voor getroffen. Deze maatregelen voldoen aan de eisen die de AVG 
hier aan stelt, en houden onder andere in:   

 10.1.1 Het beveiligen van de fysieke locaties van persoonsgegevens; 

 10.1.2 Het verzekeren van de geheimhouding van persoonsgegevens; 

 10.1.3 Het controleren van de toegang tot persoongegevens. 

 

11 Rechten 

11.1 De AVG geeft betrokkenen, afhankelijk van de situatie en onder voorwaarden, de volgende 
rechten:   

 11.1.1 Het recht om van CCM inzage te vragen in de persoonsgegevens; 

 11.1.2 Het recht om van CCM de rectificatie van persoonsgegevens te vragen; 

 11.1.3 Het recht om van CCM verwijdering van de persoonsgegevens te vragen; 

 11.1.4 Het recht om van CCM te vragen of de verwerking beperkt kan worden;    

 11.1.5 Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken; 

 11.1.6 Het recht van de betrokkene op dataportabiliteit;   

 11.1.7 Waar de verwerking gebaseerd is op toestemming: het recht om de toestemming op 
ieder moment in te trekken, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de 
rechtmatigheid van de verwerking vóór deze intrekking;   

 11.1.8 Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 

11.2 In de uitvoering van deze rechten is het mogelijk dat CCM verzoekt om specifieke aanvullende 
informatie. Deze aanvullende informatie wordt slechts verwerkt met het doel om de genoemde 
rechten uit te oefenen.   

 

12  Cookies 

12.1 Wanneer u de website van CCM bezoekt, worden er cookies geplaatst. Een overzicht van de 
cookies en de Persoonsgegevens die hiervoor worden verwerkt, staat in de Privacyverklaring die 
via de website te lezen is.   

 

13 Actualisatie en controle naleving privacybeleid 

13.1 De verwerking van persoonsgegevens binnen CCM dient in overeenstemming te blijven met de 
AVG en met elke verordening en wet- en regelgeving die de AVG aanvult, wijzigt of vervangt. Om 
die reden zal het privacybeleid periodiek worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast. 
Eveneens zal periodiek worden gecontroleerd of het privacybeleid door medewerkers en 
verwerkers van CCM daadwerkelijk wordt nageleefd. 
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14 Vragen 

14.1 Voor vragen over dit EPR of de verwerking van persoonsgegevens door CCM en voor verzoeken ten 
aanzien van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met CCM via de gegevens zoals 
vermeld in artikel 1.1 van dit EPR.   


