Privacyverklaring Stichting Platform Aandelen Lease
De bescherming van jouw persoonsgegevens is van essentieel belang voor onze activiteiten. Daarom
willen wij je hierover graag duidelijk en transparant informeren. Ons Privacybeleid is van toepassing
op de persoonsgegevens die Stichting Platform Aandelen Lease (hierna: PAL) verwerkt, te weten de
persoonsgegevens van haar donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. PAL gebruikt en
verwerkt je persoonlijke informatie op een veilige manier in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Persoonlijke informatie
Indien je deelnemer wordt van PAL, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens
aan PAL verstrekt, geef je toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te
verwerken. Onder “donateur” wordt verstaan de natuurlijke ‐ of rechtspersoon welke, zonder enige
tegen‐ prestatie van de zijde van PAL, een financiële of andersoortige bijdrage levert aan PAL.
Onder “deelnemer” wordt verstaan de natuurlijke persoon die zich aanmeldt in het kader van
een door PAL op te starten collectieve procedure.
Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij een aantal persoonsgegevens van je nodig.
Wij gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:
‐Om je persoonlijk uit te nodigen en informatie te versturen over diensten en activiteiten van PAL
(middels e‐mail, post en/of telefoon);
‐Om je onze nieuwsbrief te sturen zodat je op de hoogte blijft van onze activiteiten;
‐Om je optimaal van dienst te zijn wanneer je contact met ons heeft. Dit contact kan telefonisch zijn,
maar ook indien u ons via e‐mail benadert, gebruikmaakt van onze website of je aanmeldt voor onze
nieuwsbrief.
Je hebt wanneer je bij ons bent aangemeld recht op inzage, rectificatie of aanpassing van je
gegevens. Je kan daar ook inzien welke persoonsgegevens wij van je hebben. Via de
deelnemersadministratie kan je een verzoek tot inzage, rectificatie of aanpassing indienen, dit kan
door het versturen van een e‐mail naar: admin@platformaandelenlease.nl. Wij houden ons aan de
wettelijke bewaartermijn van gegevens.
E‐mail
PAL gebruikt je e‐mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief met informatie over activiteiten,
diensten en andere interessante informatie over het deelnemerschap van PAL. Afmelding voor deze
nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de e‐mail.
Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft PAL passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt PAL gebruik van
diensten van derden, zogenaamde bewerker(s). Met de bewerker(s) hebben wij een
verwerkersovereenkomst.
Klacht
Als je vindt dat wij niet op de juiste manier met je gegevens omgaan, dan kan je een klacht bij ons
indienen. Je kan telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 06‐44422838 of een
e‐mail sturen naar admin@platformaandelenlease.nl .
Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kan je overwegen om een klacht in te dienen bij de
toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.
Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vind je alle informatie over hoe je een klacht kan indienen.

