Deze privacy policy geldt voor alle huidige en toekomstige leden van de Nederlandse Vereniging
van Participatiemaatschappijen (NVP) evenals alle huidige en toekomstige deelnemers aan
evenementen van de NVP, inclusief trainingen en cursussen die worden gegeven in het kader van
het opleidingsprogramma van de NVP. Daarnaast geldt deze privacy policy ook voor alle
verwerkingen die de NVP uitvoert betreffende communicatie, onderzoek en belangenbehartiging,
evenals verwerking van informatie van partners die samenwerken met of diensten verlenen aan de
NVP.
De NVP hecht eraan dat goed wordt omgegaan met de verwerkte persoonsgegevens en de
privacy van bezoekers aan onze website. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt,
beveiligd en niet langer bewaard dan nodig. Wij houden ons hierbij aan de eisen die de Wet
Bescherming Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.
Dat houdt onder andere in dat wij:
 duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij
via deze privacyverklaring;
 onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die
nodig zijn voor die doeleinden;
 u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin
uw toestemming is vereist;
 passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en
dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.
De NVP is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In onderstaande privacyverklaring
leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze
verklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

De NVP verzamelt algemene identificatiegegevens van alle personen met wie de NVP
communiceert, zoals naam, functie, organisatienaam, zakelijk en/of privé e-mailadres, vast en/of
mobiel nummer evenals informatie die direct aan de NVP worden verstrekt door deze personen
(bijvoorbeeld middels een e-mail of visitekaartjes).
De NVP verzamelt tevens aanvullende informatie van personen in onderstaande doelgroepen.
Leden van de NVP of deelnemers aan evenementen of bijeenkomsten
 algemene identificatiegegevens;
 werkervaring;
 beroep en functie;
 deelname aan evenementen;
 deelname aan werkgroepen en commissies (inclusief betrokkenheid in publicaties die daar uit
volgen).

De NVP verwerkt ook gevoelige persoonsgegevens die voortvloeien uit het doorgeven van
dieetwensen waaruit informatie over gezondheid of religieuze overtuiging kunnen worden afgeleid.
Bewindspersonen, beleidsmakers en diens assistenten
 algemene identificatiegegevens;
 beroep en functie;
 land of politieke partij die wordt vertegenwoordigd.
De persoonsgegevens die de NVP van deze doelgroep verwerkt zijn veelal publiek beschikbaar
gesteld op de websites van de organisaties waar de betreffende personen werkzaam zijn.
Journalisten
 algemene identificatiegegevens;
 werkervaring;
 beroep en functie;
 communicatie met de NVP;
 overige professionele informatie met betrekking tot de journalistieke activiteiten.
Partners die samenwerken met of diensten verlenen aan de NVP
 algemene identificatiegegevens;
 beroep en functie
 overige informatie die noodzakelijk is voor samenwerking met of dienstverlening aan de NVP
Als u de NVP persoonsgegevens verstrekt van een andere persoon uit één van bovenstaande
doelgroepen erkent u dat u deze persoon op de hoogte heeft gesteld van deze privacy policy en
toestemming heeft gekregen om zijn of haar persoonsgegevens met de NVP te delen.

Huidige en toekomstige leden
De NVP verwerkt persoonsgegevens van huidige en toekomstige leden voor specifieke
doeleinden, alleen als u hier toestemming voor heeft gegeven of in ons legitiem belang, voor
relatiebeheer, en in het bijzonder voor:
 ledenadministratie (inclusief verzoeken voor informatie voor onderzoeksdoeleinden);
 netwerken en kennisuitwisseling met andere leden of officiële instanties;
 online ledenoverzicht;
 marketingdoeleinden (inclusief e-mails met informatie over onze activiteiten).
Evenementen en opleidingen
De NVP verwerkt persoonsgegevens van huidige en toekomstige deelnemers aan evenementen
en opleidingen voor specifieke doeleinden, alleen als u hier toestemming voor heeft gegeven of in
ons legitiem belang, en in het bijzonder voor:
 organisatie van deze evenementen en opleidingen;
 deelnemersregistratie;
 netwerken;
 delen van bepaalde details met sprekers en/of sponsoren van evenementen waaraan u
deelneemt;
 marketingdoeleinden (inclusief e-mails met informatie over onze activiteiten).
Public affairs
De NVP verwerkt persoonsgegevens van bewindspersonen, beleidsmakers en diens assistenten
voor specifieke doeleinden die voortvloeien uit het legitieme belang om deel te nemen aan het
publieke debat over private equity en venture capital, en in het bijzonder voor:
 contact opnemen met bewindspersonen en beleidsmakers betrokken bij publieke debatten die
invloed hebben op de leden van de NVP, en verbeteren van kennis in private equity en venture
capital en de bijdrage die participatiemaatschappijen leveren aan de economie;




organiseren van bijeenkomsten en evenementen met bewindspersonen en beleidsmakers
betrokken bij verschillende werkstromen en publieke debatten die van belang zijn voor de NVP
en haar leden;
verstrekken van aanbevelingen en standpunten over private equity en venture capital.

Communicatie
De NVP verwerkt persoonsgegevens van journalisten voor specifieke doeleinden die voortvloeien
uit het legitieme belang om deel te nemen aan het publieke debat over private equity en venture
capital, ter verbetering van het imago en de kennis over de private equity- en venture capitalsector, en in het bijzonder voor communicatie over private equity en venture capital (zowel
schriftelijk als mondeling).
Samenwerking met of dienstverlening aan de NVP
De NVP verwerkt persoonsgegevens van partners die samenwerken met of diensten verlenen aan
de NVP voor de communicatie betreffende de samenwerking of dienstverlening.
Algemene doeleinden
De NVP verwerkt in het algemeen persoonsgegevens van contacten uit legitiem belang om te
communiceren met relevante stakeholders over haar kernactiviteiten met betrekking tot de private
equity- en venture capital-sector, of op basis van wettelijke verplichtingen, voor de volgende
doeleinden:
 verwerken van contactgegevens (bijvoorbeeld visitekaartjes en e-mailhandtekeningen);
 beheer en administratie van de relatie tussen de NVP en haar contacten;
 voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot de activiteiten van de NVP;
 beantwoording van officiële verzoeken van publieke of gerechtelijke autoriteiten met de
benodigde autorisatie;
 archivering.

De NVP beschermt persoonsgegevens middels technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen. De NVP neemt passende maatregelen, rekening houdend met de laatste
stand van de techniek, de kosten van implementatie, evenals de aard, de reikwijdte, de context, de
doeleinden van de verwerking en de risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.
De NVP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast worden uw persoonsgegevens
uitsluitend binnen de Europese Unie opgeslagen.
Evenementen en lidmaatschap
De NVP mag uw persoonsgegevens enkel delen met de volgende type ontvangers: onze ITdienstverleners, sponsoren, andere leden, officiële instanties en organisatoren van evenementen.
Public affairs
Indien u een bewindspersoon, beleidsmaker of dienst assistent bent mag de NVP uw
persoonsgegevens delen met de volgende type ontvangers: onze IT-dienstverleners en
bewindspersonen en beleidsmakers.
Communicatie
Indien u een journalist ben mag de NVP uw persoonsgegevens delen met de volgende type
ontvangers: onze IT-dienstverleners.
Samenwerking met of dienstverlening aan de NVP
Indien u een partner bent die samenwerkt met of een dienst verleent aan de NVP mogen wij u
persoonsgegevens delen met de volgende type ontvangers: onze IT-dienstverleners.

Omdat wij niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze
privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring
geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste
aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door
u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u
altijd het recht deze toestemming weer in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit
natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan
a.u.b. contact met ons op.

