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PRIVACY BELEID VAN CROWD CAPITAL BRABANT 

1 ALGEMEEN 

1.1 Crowd Capital Brabant is een dienst van Crowd Capital Brabant B.V., 

statutair gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de 

kamer van koophandel onder nummer 61804681.  

1.2 In het kader van haar dienstverlening, verwerkt Crowd Capital Brabant 

persoonsgegevens van de gebruikers van haar website en haar platform. Crowd 

Capital Brabant neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en zal 

deze behandelen met uiterste zorgvuldigheid. Het verwerken van deze 

persoonsgegevens vindt dan ook plaats in overeenstemming met de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens en daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving. 

1.3 Door het gebruik van de website van Crowd Capital Brabant verklaart u 

het Privacy Beleid te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn. 

 

2 REIKWIJDTE 

2.1 Dit Privacy Beleid is van toepassing op de relatie tussen gebruiker van de 

website en Crowd Capital Brabant en strekt zich niet uit tot enige onderlinge 

uitwisseling van gegevens tussen de gebruikers van de website van Crowd Capital 

Brabant.  

2.2 Crowd Capital Brabant maakt voor haar dienstverlening gebruik van een 

eigen platform binnen het platform van ‘Golden Egg Check’. Persoonlijke 

gegevens die op dit platform worden verstrekt vallen onder de website van 

Golden Egg Check en derhalve gelden hiervoor de gebruikersvoorwaarden en het 

privacy beleid van Golden Egg Check. 

 

3 PERSOONLIJKE GEGEVENS 

3.1 Indien Crowd Capital Brabant de gebruiker verzoekt om persoonlijke 

gegevens, zal Crowd Capital Brabant zorgdragen voor passende technische en 

organisatorische maatregelen om die persoonlijke gegevens te beveiligen tegen 

verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

3.2 De dergelijke persoonlijke gegevens zullen niet worden verkocht, verhuurd 

of anderszins aan derden ter beschikking worden gesteld dan met de 

voorafgaande ondubbelzinnige toestemming van gebruiker, tenzij dit noodzakelijk 

is voor de uitvoering van de diensten van Crowd Capital Brabant. 

3.3 De gebruiker heeft het recht om op te vragen welke persoonsgegevens 

worden verwerkt en voor welke doeleinden. Ook is de gebruiker bevoegd Crowd 

Capital Brabant te verzoeken de desbetreffende persoonsgegevens te verbeteren, 

aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen. 

 

4 COOKIES 

4.1 Crowd Capital Brabant gebruikt cookies welke noodzakelijk zijn voor haar 

dienstverlening en om de gebruikservaring van de gebruiker te verbeteren.   

 

5 SLOTOPMERKINGEN 

5.1 Crowd Capital Brabant behoudt zich het recht voor om eenzijdig 

wijzigingen aan te brengen in de haar Privacy Beleid.  


