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2 Algemeen 
Beleggingsstudieclub Carpe Divitias (hierna te noemen ‘’Carpe Divitias’’), gevestigd aan 

Voorstraat 17, 8011 MK te Zwolle met KvK-nummer 75917246, is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

3 Contactgegevens 
https://www.carpedivitias.nl 

Voorstraat 17, 8011 MK Zwolle 

 

4 Verwerking persoonsgegevens 
Beleggingsstudieclub Carpe Divitias verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt 

van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

1. Voor- en achternaam; 

2. Geboortedatum; 

3. Adresgegevens; 

4. Telefoonnummer; 

5. E-mailadres; 

6. Websitegegevens; 

7. Bankrekeningnummer; 

8. Gegevens die betrekking hebben tot uw bijdrage aan de vereniging; 

9. Gegevens die betrekking hebben tot de fondscommissie; 

a. Fondsadministratie; 

b. Eventuele gegevensuitwisseling met de Belastingdienst; 

10. Overige gegevens waarvoor de vereniging nadrukkelijk toestemming zal 

vragen. 
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5 Doel 
Beleggingsstudieclub Carpe Divitias verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

1. Het verwerken van de ledenadministratie en eventuele certificatenadministratie; 

2. Het afhandelen van uw contributiebetalingen en eventuele overige betalingen; 

3. Contact met u opnemen indien nodig. 

 

6 Bewaartermijn persoonsgegevens 
Beleggingsstudieclub Carpe Divitias bewaart uw persoonsgegevens tot twee jaar nadat u bent 

uitgeschreven als lid. 

Een uitgeschreven lid kan het bestuur verzoeken om zijn of haar persoonsgegevens tot vijf 

jaar na uitschrijving te laten bewaren in verband met het ontvangen van de nieuwsbrief of 

zaken die betrekking hebben tot een alumninetwerk. 

 

7 Delen van persoonsgegevens met derden 
Beleggingsstudieclub Carpe Divitias verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is 

voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting.  

 

8 Cookies 
Beleggingsstudieclub Carpe Divitias gebruikt op de website www.carpedivitias.nl enkel 

functionele cookies voor het inlogproces. 

 

9 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 

Beleggingsstudieclub Carpe Divitias en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 

betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u 

beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te 

sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@carpedivitias.nl. Het bestuur 

kan de indiener van het verzoek vragen om zich te identificeren. 

Beleggingsstudieclub Carpe Divitias wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om 

een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

mailto:secretaris@carpedivitias.nl
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10 Beveiliging 
Beleggingsstudieclub Carpe Divitias neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 

neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 

gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op 

met secretaris@carpedivitias.nl. 

 

11 Wijzigingen 
Carpe Divitias kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen 

worden gecommuniceerd met de leden en worden gepubliceerd op www.carpedivitias.nl. 

mailto:secretaris@carpedivitias.nl

