Privacyverklaring
Via deze privacyverklaring informeert FORM Capital B.V. (hierna: “FORM Capital”) u over de
verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van haar adviseringspraktijk en de
vastgoedinvesteringen. Deze verklaring bevat informatie over de wijze waarop FORM Capital, als
verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt en beveiligt. FORM Capital zal de
persoonsgegevens altijd verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving
op het gebied van gegevensverwerking, waaronder begrepen de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Voor informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze
website, wordt verwezen naar deze privacyverklaring.
FORM Capital verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor de doeleinden die in deze privacyverklaring
zijn beschreven of daarmee verenigbaar zijn. Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden
bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Vastgoedinvesteringen en investment management
FORM Capital laat participaties renderen met doordacht investment management. We hebben het
voornemen om zelf geïnitieerde beleggingsfondsen te beheren. Ook verlenen we
adviseringsondersteuning bij het uitgeven van obligaties door onze 50% deelneming Enie.nl Financial
Services B.V..
Identificatie
Voordat u via FORM Capital kunt investeren of participeren in beleggingsobjecten, zijn wij op grond
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) wettelijk
verplicht om u te identificeren en deze identiteit te verifiëren.
Als u als particulier wenst te investeren via FORM Capital, zijn wij verplicht om bepaalde
persoonsgegevens vast te leggen. Wij verzoeken u dan ook om een acceptatieformulier in te vullen.
In dit intakeformulier vragen wij naar uw geslachtsnaam, voornamen, adresgegevens. Daarnaast
moeten wij u vragen een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw
burgerservicenummer en foto onleesbaar is gemaakt.
Indien een onderneming zal investeren in onze beleggingsfondsen, dient FORM Capital ook de
uiteindelijk belanghebbende van de onderneming te identificeren en inzicht te verwerven in de
eigendoms- en zeggenschapsstructuur. Hiertoe verzoeken wij u een acceptatieformulier in te
vullen, waar wij vragen naar de namen van de directieleden van uw onderneming en de naam of
namen van de natuurlijke perso(o)n(en) met tenminste 25% aandelen of zeggenschap in uw
onderneming. Wij zijn ook verplicht om van degenen die voor deze onderneming optreden de
geslachtsnaam, voornamen en geboortedatum in onze administratie op te nemen en vijf jaar te
bewaren na het tijdstip van het beëindigen van de zakelijke relatie of na de participatie of
investering.
Investeringen
Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data
Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw
kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en
contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw
persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/
Zodra u wenst over te gaan tot het investeren in een van onze beleggingsobjecten zullen wij u ter
ondertekening een toetredings- of overnameakte voor de overdracht van de participatie(s)
toezenden. Op deze akte worden uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum vermeld. Wij

vragen u daarnaast om uw bankrekeningnummer en tenaamstelling hiervan ten behoeve van de
latere dividenduitkering(en). Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de overeenkomst
tussen u en FORM Capital.
Updates
Zodra u via Certitudo Capital heeft geïnvesteerd in een van onze beleggingsobjecten wordt u
regelmatig via e-mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van FORM Capital. Dit
betreffen persberichten en updates over beleggingsobjecten die vergelijkbaar zijn met het object
waar u eerder in heeft geïnvesteerd. U kunt zich te allen tijde afmelden voor dergelijke mailings
door te klikken op de afmeldlink die we onderaan iedere e-mail hebben ingevoegd.

Controle over uw persoonsgegevens
Om u in staat te stellen om controle over uw persoonsgegevens te behouden, kunt u FORM Capital
verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of beperking van
een u betreffende verwerking. Daarnaast heeft u het recht om tegen een specifieke verwerking
bezwaar te maken, en om uw gegevens te laten overdragen. FORM Capital is gerechtigd om deze
verzoeken in bepaalde gevallen te weigeren. Als de verwerking enkel is gebaseerd op uw
toestemming hiertoe, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Wij zullen
vervolgens de specifieke verwerking vanaf dat moment stopzetten.
We zullen u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren over het gevolg
wat wij aan uw verzoek geven. Wij kunnen deze termijn met twee maanden verlengen, afhankelijk
van de aantal verzoeken en de complexiteit hiervan. Ook van deze verlenging zullen we u binnen
een maand op de hoogte brengen.
Als wij uw verzoek afwijzen om welke reden dan ook, heeft u het recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens en om beroep bij de rechter in te stellen.

Delen van persoonsgegevens
FORM Capital zal uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen delen met andere partijen indien dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, uw
toestemming hiertoe hebben of indien wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens te
delen. Denk hierbij aan het verstrekken van bepaalde gegevens aan de notaris, de financierende
bank, andere betrokken adviseurs en bedrijven die onderzoek doen naar kredietwaardigheid.
Voor het versturen van onze nieuwsbrieven en andere mailings maken wij gebruik van MailChimp.
Wij verstrekken hiervoor alleen uw e-mailadres en voor- en achternaam aan deze partij. Dit bedrijf
is gevestigd buiten de Europese Unie, maar biedt – volgens een certificering voor het EU-VS Privacy
Shield – wel adequate waarborgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Overige
Wij kunnen deze privacyverklaring regelmatig updaten. We raden u dus aan om regelmatig de
website te raadplegen om de meest recente privacyverklaring te kunnen lezen. Wij zullen uw
persoonsgegevens overigens altijd verwerken in lijn met het privacybeleid en de –verklaring die gold
ten tijde van de verzameling van uw gegevens.
Indien u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring of de verwerking van uw
persoonsgegevens door FORM Capital, neem dan contact met ons op via:
FORM Capital B.V.
Hoofdstraat 248
3972 LK Driebergen-Rijsenburg
«dossnr»«systeemdatum»
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Tel: 0651407842
E-mail: info@formcapital.nl
Deze privacyverklaring is het laatst geüpdatet in juli 2018.
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