De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) is de Nederlandse implementatie van wet en regelgeving
voor gegevensbescherming binnen de EU (GDPR). Ze is van toepassing op de omgang met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens zijn gegevens met betrekking tot een levende persoon die aan de hand van die gegevens kan
worden geïdentificeerd. Persoonsgegevens kunnen in elektronische vorm worden bewaard of op papier staan.
In de AVG staat dat persoonsgegevens zodanig moeten worden verwerkt dat passende veiligheid van
persoonsgegevens is gegarandeerd, met inbegrip van bescherming tegen onbevoegde of onrechtmatige
verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging, met behulp van passende technische of
organisatorische maatregelen.

Privacy Statement voor Hatchfund.nl bv
Hatchfund.nl bv kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:
•
•

Informatie met betrekking tot uw drijfveren in uw werksituatie, die u aan ons verstrekt
door de RealDrives vragenlijst in te vullen.
Informatie die u, of iemand namens of voor u, aan ons verstrekt met het oog op het
uitnodigen of het verwerken van een (zakelijke) transactie, zoals naam, e-mailadres, of
verzend- en factuuradres.

Hatchfund.nl bv kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:
•

•

•

U een link voor deelname aan de RealDrives vragenlijst te sturen, uw aanvraag te
verwerken en een antwoord terug te melden, afgenomen services bij te houden en te
factureren.
RealDrives uitslagen te genereren en deze aan u en / of degene, die voor u de RealDrives
vragenlijst heeft aangevraagd, te verstrekken. Wij verstrekken geen uitslagen aan
anderen zonder expliciete toestemming daartoe.
Op te zoeken of en wanneer u een RealDrives vragenlijst bij ons heeft ingevuld.

RealDrives uitslagen: inzien & bewaren
Op basis van de gegevens vanuit de ingevulde RealDrives vragenlijst, maken wij RealDrives
uitslagen. Uw persoonlijke gegevens worden gecodeerd op onze servers (die in Nederland
staan) bewaard. Wij registreren wie wanneer welke inzage heeft in de uitslagen. Persoonlijke
gegevens worden 3 jaar bewaard, deze bewaartermijn wordt na iedere inzage weer tot 3 jaar
verlengd. Na het bewaren worden persoonlijke gegevens gewist en/of geanonimiseerd. Op
verzoek kijken wij onze servers na of we persoonlijke gegevens van u beschikbaar hebben en
wanneer u dat wenst, worden deze ontoegankelijk gemaakt en gewist.

Veiligheid
Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. Hatchfund.nl bv zal
uw informatie niet delen met andere personen of bedrijven. We volgen de industriestandaarden
om de aan ons verstrekte gegevens te beschermen. We slaan al uw gegevens veilig op, zowel
tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen
verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We
kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door
anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek

en neem onmiddellijk contact met ons op als u een ongeautoriseerd gebruik van uw
toegangscodes of een andere inbreuk op de beveiliging constateert.

Cookies
Wanneer u een online box gebruikt om RealDrives gegevens te beheren, wordt er tijdelijk een
klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst. De meeste webbrowsers accepteren
deze cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat
cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de 'help'-sectie van uw browser, waarin de
verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt,
heeft u geen toegang tot uw online box.
De RealDrives boxen op www.realdrives.com gebruiken cookies voor deze doeleinden:
•

Functionele toegang – Middels de tijdelijke cookie wordt toegang gereguleerd, de
cookie zorgt ervoor dat u in uw sessie niet telkens opnieuw hoeft in te loggen.

Updates voor dit beleid
Hatchfund.nl bv kan dit privacy-beleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te
plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website.

Contact
Als u contact wilt opnemen met Hatchfund.nl bv over een aspect van ons privacy-beleid of u wilt
laten verwijderen uit onze bestanden, gebruik dan dit email adres: machiel@realdrives.com

