
 

 

 

PRIVACYVERKLARING ABONNEMENT 

CRYPTO STARTER INVESTMENT B.V. 

Rümkelaan 74, 3571 XX Utrecht 

Hierna te noemen: CSI 

E-mail contactadressen 

cryptostarterinvestment@gmail.com 

CSI respecteert de privacy van haar abonnees, in het bijzonder met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze abonnees 

hebben wij daarom een beleid geformuleerd met betrekking tot de verwerking van deze 

gegevens, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor de betrokkenen om hun rechten zo 

goed mogelijk te kunnen uitoefenen.   

Deze Privacyverklaring dient om een volledig beeld te krijgen van de verwerking van 

persoonsgegevens door CSI. U wordt verzocht de gehele Privacyverklaring hieronder door te 

lezen om een overzicht te krijgen van het beleid van CSI.  

A. INLEIDING 

In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe CSI (hierna aangeduid als “wij”, “ons”, 

“onze” of “CSI”) persoonsgegevens over u verzamelt en verwerkt, hoe wij deze gebruiken en 

beschermen en wat uw rechten in verband daarmee zijn. Deze Privacyverklaring is van 

toepassing op uw persoonlijke gegevens die wij verzamelen of verwerken in het kader van het 

aangaan van een abonnement bij CSI.  

Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of over ons 

gegevensbeschermingsbeleid, dan kunt u contact opnemen met de CSI-onderneming. 

In de Privacyverklaring wordt uitsluitend het privacybeleid van CSI beschreven; de verklaring 

heeft geen betrekking op het beleid van andere bedrijven, ook niet van die bedrijven die 

adverteren op onze website of die onze content, producten of diensten sponsoren, voor zover 

aan de orde. 

B. WELKE GEGEVENS WIJ VERZAMELEN 

Als u zich aanmeldt als abonnee wordt u gevraagd het Inschrijfformulier in te vullen, waarin 

wij u verzoeken informatie over uzelf te verstrekken. Als u de verzochte informatie niet 

verstrekt, is het wellicht niet mogelijk om gebruik te maken van (bepaalde onderdelen van) 

onze diensten.  

Tot de gegevens die u aan ons verstrekt behoren: 

- Contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer); 

- Demografische gegevens en gegevens over uw interesses en huishouden (zoals 

leeftijd, geslacht en opleiding); 

- Betaalgegevens voor de betalingen van het afgesloten abonnement. 
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C. DOELEINDEN VAN DE DOOR ONS VERZAMELDE GEGEVENS 

Als u een abonnement afsluit, en aldus een overeenkomst met CSI aangaat, gebruiken wij uw 

betalingsgegevens om transacties te kunnen verwerken en onze Nieuwsbrief naar u te kunnen 

zenden. Uw gegevens zullen onder andere worden gebruikt voor: 

1. De verwerking van verzoeken die betrekking hebben op onze abonnementen af te 

wikkelen; 

2. Het aanbieden van klantenservice en technische ondersteuning; 

3. Het in stand houden, exploiteren, verbeteren en ontwikkelen van de door ons aangeboden 

functionaliteiten; 

4. Om met u in contact te treden, waaronder (i) het versturen van informatieve berichten over 

onze abonnementen (bijvoorbeeld om uw abonnement te bevestigen of u op de hoogte te 

stellen van wijzigingen omtrent het abonnement) (ii) reageren op uw vragen en verzoeken, en 

(iii) overige communicatie omtrent de abonnementen of een andere door CSI geleverde 

service. 

5. Advertentie- en marketingdoeleinden, inclusief gericht adverteren via digitale middelen 

(bijvoorbeeld de website of de mail).  

6. Ter bescherming van onze rechten of die van anderen, waaronder (i) het opsporen, 

voorkomen en actie ondernemen tegen fraude of mogelijk illegale activiteiten, misbruik van 

onze diensten, schending van intellectuele-eigendomsrechten en andere inbreuken op de wet- 

en regelgeving, deze Privacyverklaring, de Leveringsvoorwaarden of ander CSI-beleid, (ii) 

het uitvoeren van audits, beoordelingen en toetsen of andere probleemoplossende activiteiten, 

(iii) het maken van back-ups van onze systemen (inclusief voor noodgevallen en het 

verbeteren van onze beveiliging van de gegevens in het algemeen, en (iv) het voldoen aan en 

handhaving van sector gerelateerde en wettelijke voorschriften (inclusief juridische acties, 

zoals rechtelijke beschikkingen, bevelen of dagvaardingen) en het naleven van contractuele 

verplichtingen.  

D. HOE WIJ DE GEGEVENS DELEN 

Wij delen de verkregen gegevens met: 

1. Aan CSI gelieerde partijen en (eventuele) dochtermaatschappijen. CSI zal enkel gegevens 

delen met binnen de CSI-groep, voor zover dit in verband met het abonnement of andere 

dienstverlening van CSI nodig of gewenst is. 

2. Dienstverleners. In het verband met het uitvoeren en aanbieden van de abonnementen 

kunnen wij gebruik maken van derden die namens ons diensten aanbieden of transacties 

afhandelen, zoals de verwerking van betalingsopdrachten, verspreiden van e-mails, 

samenstellen van mailingslists, cloud-computing, analyses, digitale content of print 

subscription performance measurements, adserving. Deze dienstverleners gebruiken de aan 

hen verstrekte gegevens enkel voor zover nodig of gewenst is voor de betreffende 

dienstverlening. 

3. Adverteerders, aanbieders en partners van op adverteren en marketing betrekking hebbende 

diensten. Wij kunnen, voor zover u toestemming daartoe heeft gegeven, uw gegevens 

verstrekken aan adverteerders, reclamebureaus, advertentienetwerken, advertentiebeurzen, 

marketingbureaus, leveranciers van technologie en andere partijen die reclame- of 

marketingcampagnes opzetten, leveren en beoordelen, inclusief gerichte advertenties. De 

gegevens worden enkel verstrekt voor zover nodig of gewenst door de door hun verzochte of 
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geleverde service. 

4. Andere partijen voor zover wettelijk voorgeschreven of ter bescherming van onze rechten. 

Wij delen uw gegevens voor zover wij dit nodig of wenselijk achten ter bescherming, 

handhaving of verdedigen van onze wettelijke rechten, de privacy of veiligheid van onze 

werknemers en abonnees of andere (rechts)personen, of ter naleving of handhaving van de 

toepasselijke sectorstandaarden, wetgeving of rechterlijke uitspraken, inclusief beschikkingen, 

bevelen, dagvaardingen en andere verzoeken van bevoegde (overheids)autoriteiten. 

5. Zakelijke transacties. Wij kunnen gegevens over u gebruiken bij een besluit tot het 

overwegen van, het voeren van onderhandelingen over, of uitvoeren van een verkoop of 

overdracht van onze onderneming of activa, of een deel daarvan, aan een derde, zoals in geval 

van een fusie, overname of andere vervreemding, of in verband met een faillissement, 

ontbinding of vereffening. 

6. Met uw toestemming of zoals overigens door u aangegeven . Daarnaast delen wij uw 

gegevens met derden wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven of wanneer u hierom 

hebt verzocht. 

F. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS 

U hebt in bepaalde omstandigheden het recht op inzage van of het bezwaar maken tegen het 

gebruik van de persoonsgegevens die wij over u in ons bezit hebben (inclusief in verband met 

direct marketing). U kunt ons ook verzoeken, met inachtneming van de toepasselijke 

wetgeving, uw gegevens te corrigeren, actualiseren, wissen, de verwerking van uw gegevens 

te beperken of uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te 

delen met een andere onderneming. 

Wij verzoeken u contact met ons op te nemen indien u gegevens wilt laten bijwerken of 

corrigeren, mochten de persoonsgegevens die wij van u bezitten onjuist zijn. 

Als u deze rechten met ons wilt bespreken of uitoefenen, dan kunt u contact met ons 

opnemen. Als wij aanvullende informatie van u nodig hebben om uw verzoek te kunnen 

uitvoeren, nemen wij contact met u op. 

a. UW OPTIES, INCLUSIEF OPT-OUTS VOOR MARKETING EN GERICHTE 

ADVERTENTIES 

E-mailmarketing. U kunt afzien van het verder ontvangen van marketing- of promotionele e- 

mails van ons of derden (als u ervoor hebt gekozen communicaties van derden of andere 

soorten communicatie van ons te ontvangen, zoals wettelijk voorgeschreven) door te klikken 

op de in de betreffende e-mails opgenomen link “afmelden”. 

Marketing door derden. Voor zover u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, verstrekken 

wij uw contactgegevens aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden. Als u niet langer 

wilt dat uw gegevens voor deze doeleinden gebruikt worden, dan kunt u daartoe schriftelijk 

een verzoek indienen. 

G. HOE WIJ UW GEGEVENS BESCHEREN EN BEWAREN 

CSI neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke 

gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij bewaren uw 

persoonsgegevens zo lang onze relatie met u voortduurt. Als onze relatie met u ten einde 
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komt, bewaren wij uw persoonsgegevens nog voor een onbepaalde tijd om ons in staat te 

stellen: 

- Bedrijfsgegevens en marketingtrends te analyseren en/of voor controledoeleinden om 

onze diensten te doen verbeteren; 

- Te voldoen aan de wettelijke bezwaartermijn krachtens het toepasselijke recht of 

andere voorschriften; 

- Rechtsvorderingen in te stellen of ons daartegen te verweren; 

- Fraude op te sporen en te voorkomen; 

- Klachten over onze diensten af te handelen.  

Wij vernietigen uw persoonsgegevens zodra zij niet langer voor de hierboven vermelde 

doeleinden bewaard hoeven te blijven. Mochten er gegevens zijn die wij, om technische 

redenen, niet van onze systemen kunnen verwijderen, dan nemen wij in plaats daarvan 

gepaste maatregelen om toekomstige verwerking of gebruik van die gegevens te voorkomen. 

H. RECHT OP PRIVACY VAN KINDEREN 

De diensten die CSI levert zijn niet bestemd voor gebruik door kinderen, met name kinderen 

onder 16 jaar, en wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen onder de 16 

jaar.  

I. LINKS NAAR WEBSITES, APPS EN ANDERE DIENSTEN VAN DERDEN 

Nieuwbrieven van CSI kunnen links bevatten naar websites, mobiele apps, of andere diensten 

van niet aan CSI gelieerde partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van 

websites, mobiele apps of andere diensten en kanalen die niet door CSI worden geëxploiteerd; 

wij raden u aan in deze gevallen het privacybeleid en de privacyverklaringen van deze derden 

te raadplegen. 

J. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING 

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast in verband met wijzigingen in 

ons privacybeleid of in de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor zover deze wijzigingen van 

wezenlijke invloed zijn op de verwerking of anderszins een aanmerkelijke invloed op u 

hebben, stellen wij u daarvan vooraf in kennis, om u de mogelijkheid te bieden uw rechten uit 

te oefenen (bijvoorbeeld bezwaar te maken tegen verwerking).  

K. NEEM CONTACT MET ONS OP 

Wij hechten er belang aan om, als u een klacht of vraag heeft over privacy, daar samen met u 

een bevredigende oplossing voor te vinden. U kunt daarom contact met ons opnemen door te 

mailen naar cryptostarterinvestment@gmail.com, of door telefonisch contact op te nemen met 

een van de medewerkers van CSI, als is aangegeven onder ‘contact’ op de website. Mocht u 

menen dat wij u daarbij niet hebben kunnen helpen, dan hebt u het recht een klacht in te 

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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