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1. Inleiding
Dit privacy statement dient voor 5square b.v. (alsook: 5square management, 5square Tech Fund IV, 5square Fund III
Cooperative U.A, 5square SEED Fund I B.V. en 5square MKB Fund I B.V., gevestigd te Laren op de Torenlaan 19a,
(1251HE). Telefonisch te bereiken op nummer: 035-5411074 en ingeschreven bij de KVK onder nummer: 34207899.
2. Algemene Begripsomschrijvingen
Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit privacy statement gebruikt in de betekenis die
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) daaraan toekent.
Persoonsgegevens: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de
betrokkene).
Betrokkene: degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
Verwerking van persoonsgegevens: elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot
persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via automatische processen, waaronder in ieder geval het verzamelen,
vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband
brengen, als mede het afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.
Verwerkingsverantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke is degene die het doel en de middelen voor de
gegevensverwerking vaststelt.
Verwerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder, aan zijn
rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
Verstrekken van gegevens: het bekendmaken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens.
Gebruiker persoonsgegevens: degene die als medewerker of anderszins geautoriseerd is door of namens de
verantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken.
Derde: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde
de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks
gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.
Toestemming van betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee
betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking
van persoonlijke gegevens aanvaardt.
3. Toepassingsgebied
De AVG is primair gericht op bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens. De betrokkene moet in duidelijke en eenvoudige
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bewoordingen over het privacy beleid van belanghebbende worden geïnformeerd. Dit privacy statement is
gebaseerd op de AVG en vormt het privacy beleid van 5square.
4. Basisprincipes verwerking persoonsgegevens
De volgende 7 principes van de AVG zal 5square, zijnde de verwerkingsverantwoordelijke, bij de verwerking van
persoonsgegevens in acht nemen:
1. transparantie: de betrokkene van wie de gegevens verwerkt worden, is hiervan op de hoogte, heeft hiervoor
toestemming gegeven en kent zijn rechten;
2. doelbeperking: de persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld, en mogen
niet voor andere zaken gebruikt worden;
3. gegevensbeperking: enkel de gegevens die voor het beoogde doel noodzakelijk zijn, worden verzameld;
4. juistheid: 5square zier er op toe dat de persoonsgegevens correct zijn en blijven;
5. bewaarbeperking: de persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor het beoogde doel;
6. integriteit en vertrouwelijkheid: de persoonsgegevens zijn beschermd tegen toegang door onbevoegden,
verlies of vernietiging;
7. verantwoording: 5square moet kunnen aantonen aan deze regels te voldoen.
5. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
5.1 5square verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

•
•
•
•

het beoordelen en accepteren van potentiele proposities;
het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
het leggen en onderhouden van contact met relaties;
informatie-uitwisseling met andere partijen die in verband met de uitvoering van opdrachten met betrekking
tot het fonds informatie nodig hebben, zoals HR-adviseurs, DD- adviseurs, banken, expertisebureaus,
accountants, mits dit strikt noodzakelijk is voor de totstandkoming en/of uitvoering van de
(investering)overeenkomst;

• het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen bij bijvoorbeeld investeringsdocumenten, rapportages,
etc.;

• het doen van onderzoek naar de identiteit van de managementlaag binnen potentiële ondernemingen, de
herkomst van gelden en het waken voor witwassen op grond van de Wwft;

• het werven van personeel.
5.2 Wij verwerken de hiervoor genoemde gegeven om de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is goed te
kunnen uitvoeren, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de
betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Ook kan de verwerking soms
noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals de hiervoor genoemde Wwft), of kan de
betrokkene toestemming geven voor een bepaalde verwerking.
5.3 Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn
verkregen, tenzij de betrokkene specifiek toestemming heeft gegeven om de gegevens voor andere doeleinden te
verwerken.
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6. Toegang tot en beveiliging van persoonsgegevens
6.1 5square betracht geheimhouding over de persoonsgegevens waarvan zij kennisneemt, behoudens voor zover
enig wettelijk voorschrift haar tot mededeling verplicht of uit de taak van de verantwoordelijke mededeling
voortvloeit. Dit betekent dat medewerkers van 5square krachtens de met hen gesloten (arbeids)overeenkomst
gehouden zijn tot geheimhouding van deze informatie.
6.2 5square zal passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons veilig zijn en
dat misbruik van deze gegevens zo veel mogelijk wordt voorkomen.

• 5square maakt gebruik van het CRM systeem Perfectview. Medewerkers die een geheimhoudingsverklaring
hebben ondertekend hebben toegang tot dat systeem;

• De toegang tot persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden;
• Daarnaast zal 5square de beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw
gegevens altijd goed beveiligd zijn;

• 5square maakt op haar website geen gebruik van cookies.
6.3 5square zal uw persoonsgegevens in beginsel niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de goede
uitvoering van de overeenkomst /de goede voortgang van de relatie of daartoe een (wettelijke) verplichting
bestaat.
6.4 5square kan voor het verrichten van haar diensten externe verwerkers inschakelen.
7. Bewaartermijnen
De bewaartermijn die 5square hanteert kan per doel verschillen en is afhankelijk van de aard van de gegevens.
5square zal de wettelijke bewaartermijnen in acht nemen. Vervolgens zal 5square de gegevens nooit langer bewaren
dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Indien gegevens niet langer bewaard hoeven
worden zullen de gegevens verwijderd worden.
8. Rechten van de betrokkene
5square vindt het belangrijk dat u op de hoogte bent van uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw
persoonsgegevens. U heeft op grond van de privacywetgeving in elk geval de volgende rechten:

• Recht op inzage: de betrokkene kan altijd bij 5square opvragen welke persoonsgegevens 5square verwerkt,
voor welk doel dat gebeurt en hoe lang deze bewaard worden;

• Recht op rectificatie: wanneer de betrokkene denkt dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft de
betrokkene het recht rectificatie van deze gegevens te vragen;

• Recht op gegevensverwijdering: wanneer de betrokkene wil dat zijn of haar persoonsgegevens worden
verwijderd, kan hiervoor bij 5square een verzoek worden ingediend;

• Recht op beperking van de verwerking: wanneer de betrokkene de verwerking van persoonsgegevens door
5square wil beperken kan hiertoe bij 5square een verzoek worden ingediend;
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• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: de betrokkene kan bij 5square een verzoek indienen om de door
5Square verwerkte gegevens aan de betrokkene over te dragen;

• Recht van bezwaar: betrokkene kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking en het gebruik van
persoonsgegevens door 5square;

• Intrekken van toestemming: indien 5square persoonsgegevens verwerkt op grond van de toestemming van de
betrokkene, kan de betrokkene de toestemming altijd schriftelijk intrekken.
9. Vragen en klachten
Als er na het doornemen van dit privacy statement iets niet duidelijk is over de manier waarop 5square omgaat met
persoonsgegevens, wanneer u als betrokkene gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of
wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een bericht sturen naar: Kiki Smit,
kiki.smit@5square.nl.
Als er geen passende oplossing voor uw klacht wordt gevonden, dan heeft de betrokkene het recht om een klacht in
te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
10. Wijziging van het privacy statement
Het kan voorkomen dat 5square dit privacy statement in de toekomst wijzigt. Deze wijzigingen zullen wij
bekendmaken op de website.
Laatst gewijzigd: 21 november 2019
***
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