
 

 

Privacybeleid Beek & Linden B.V. 

Artikel 1 - Definities 

In dit privacybeleid wordt verstaan onder:  

1. Gebruikers: bezoekers van de Websites; 
2. Geregistreerden: Gebruikers die zich via een registratieformulier hebben geregistreerd voor een 

van de Websites; 
3. Websites: websites in eigendom van Beek & Linden B.V. 

www.crowdfundmarkt.nl, www.crowdfundpanel.com en www.investid.io  
 
Artikel 2 - Gegevens van Gebruikers 

Beek & Linden B.V. verwerkt de gegevens die door Gebruikers op de Websites worden verstrekt. Bij het 
verwerken van deze gegevens volgt Beek & Linden B.V. de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) en daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving. Beek & Linden B.V. gaat zorgvuldig om met de 
persoonsgegevens van Gebruikers en is open en transparant over haar business model en het gebruik van 
gegevens van Gebruikers. Gegevens van Gebruikers worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan 
derden verkocht.  

Persoonsgegevens slaat Beek & Linden B.V. alleen op na toestemming van Gebruikers, dit is op het 
moment dat Gebruikers ook Geregistreerden worden. Onder persoonsgegevens verstaat Beek & Linden 
B.V.: 

• E-mailadres (verplicht om updates te kunnen sturen, wachtwoord te wijzigen etc.) 
• Profielafbeelding (niet verplicht, worden alleen gebruikt ter personificatie van Websites) 

Een relevant onderdeel van de Websites is het koppelen van investeringen en terugbetalingen aan 
Persoonsgegevens. Deze gegevens worden dus gekoppeld aan het e-mailadres. Beek & Linden B.V. zal deze 
koppeling(en) niet met derden delen.  

Artikel 3 - Cookies 

Op de Websites maakt Beek & Linden B.V. gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine 
tekstbestanden die worden opgeslagen door de internetbrowser van de Gebruikers. Door middel van 
cookies verkrijgt Beek & Linden B.V. informatie van Gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om de 
dienstverlening te optimaliseren via de volgende drie manieren: 

1. Standaardfunctionaliteit van Google Analytics (inzicht in bezoekersaantallen Websites) 
2. Bijhouden of Gebruikers een van de Websites eerder hebben bezocht (inzicht in meest populaire 

webpagina’s van de Websites) 
3. Bijhouden naar welke links naar derden Gebruikers navigeren (inzicht in aantallen clicks per 

weblink, ultimo wordt dit gebruikt om met een gecontracteerd beleggingsplatform terug te 
kunnen koppelen of Gebruikers zich geregistreerd hebben of een investering hebben gedaan). 

Via de instellingen van de internetbrowser kunnen Gebruikers zelf de toepassing van cookies wijzigen. 

Artikel 4 - Hosting 



 

 

Websites van Beek & Linden B.V. worden gehost bij Amazon. In hun communicatie geeft Amazon aan  
volledig compliant te zijn met de CISPE Code of Conduct en dat klanten hiermee verzekerd zijn dat hun 
data in een volledig veilige en compliant omgeving in beheer gehouden worden. Het (gekozen) datacenter 
bevindt zich in Frankfurt.  

Artikel 5 - Invulling rechten onder AVG 

Op de volgende manier heeft Beek & Linden B.V. expliciet invulling gegeven aan de uit de AVG-
voortkomende rechten voor Gebruikers: 

• Recht om in te zien: Mocht dit privacybeleid niet voorzien in uw vragen over hoe, waarom en met 
welke persoonsgegevens Beek & Linden B.V. omgaat, mail naar info@beekenlinden.nl. 

• Recht om te wijzigen: Persoonsgegevens kunnen gewijzigd worden in de inlogomgeving van de 
Websites. 

• Recht om vergeten te worden: Te allen tijde kunnen Geregistreerden via info@beekenlinden.nl 
verzoeken om hun Persoonsgegevens te wissen.  

• Recht om gegevens over te dragen: Te allen tijde kunnen Geregistreerden via 
info@beekenlinden.nl verzoeken om hun Persoonsgegevens over te dragen naar een andere 
organisatie. 

• Recht op informatie: Via dit privacybeleid geeft Beek & Linden B.V. zo goed als mogelijk inzicht 
welke handelingen met Persoonsgegevens verricht worden en waarom. Het verzoek om 
verduidelijking kan gedaan worden via info@beekenlinden.nl.   

Artikel 6 - Contact 

Vragen over dit document of de verwerking van gegevens kunnen gesteld worden per e-mail, 
info@beekenlinden.nl. 

 

Dit privacy beleid is laatst gewijzigd op 20 januari 2021. 


