
Privacybeleid Money Meets Ideas  

 

De website www.moneymeetsideas.nl (“MMI-website”) is een website die hoort bij het informal 

investing platform op initiatief van de Coöperatieve Rabobank U.A. (“Rabobank”). Op deze website 

staat informatie voor o.m. ondernemers en informal investors die aan dit platform (willen) deelnemen. 

Het platform is een initiatief van Rabobank. De uitvoering van het platform, alsmede het beheer van 

de MMI-website ligt bij KplusV Organisatieadvies B.V. (“KplusV”).  

De verwerking van gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van Rabobank (www.Rabobank.nl)  

en KplusV (www.KplusV.nl). Bij vragen of een klacht kunt u terecht bij de functionaris voor de 

gegevensbescherming van Rabobank (dpo@rabobank.nl) of KplusV (dpo@kplusv.nl).  

 

Gebruik van persoonsgegevens 

Bij het gebruik van de MMI-website of deelname aan het MMI-platform, in het bijzonder de toegang 

tot en informatie op het besloten deel van de website (“de portal”) worden persoonsgegevens 

verwerkt. Hiermee wordt zorgvuldig omgegaan. De persoonsgegevens die worden ontvangen worden 

enkel gebruikt voor zover dat nodig is voor het functioneren van de MMI-website en de activiteiten 

t.b.v. het platform MMI, zoals de toegang tot en de informatie op de portal. Bij het verwerken van de 

persoonsgegevens houden Rabobank en KplusV zich aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG).  

Persoonsgegevens mogen enkel worden verwerkt met een vooraf omschreven doel en indien daarvoor 

een grondslag bestaat. De persoonsgegevens die worden verwerkt worden door Rabobank en KplusV 

ontvangen in het kader van deelname aan het platform MMI. De ondernemers waarvan gegevens op 

de portal van de MMI-website wordt geplaatst hebben hiertoe een overeenkomst met KplusV 

gesloten, waarin is bepaald welke gegevens op de portal worden gezet. De informal investors die 

toegang krijgen tot de portal hebben hun gegevens (naam en e-mailadres) door middel van een 

inschrijfformulier MMI aan de Rabobank verstrekt en daarbij toestemming gegeven dat de gegevens 

die noodzakelijk zijn om toegang tot de afgesloten portal te verkrijgen mogen worden gebruikt. Deze 

toestemming kan worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar 

money.meet.ideas@rabobank.nl.  

 

Cookies, beheer en beveiliging 

Om de MMI-website goed en veilig te laten werken worden er cookies gebruikt. Zo geeft de browser 

van de bezoeker bij het oproepen van de MMI-website het IP-adres van zijn computer door. Cookies 

worden gebruikt voor een goed werkende website en om informatie te verzamelen over het gebruik 

van de website, waarmee de website kan worden verbeterd.   

Voor de toegang tot het besloten gedeelte van de MMI-website (de portal) is het plaatsen van een 

cookie op de computer van de bezoeker noodzakelijk. Het IP-adres (voor zover niet gemaskeerd) en 

de cookie wordt enkel gebruikt voor het onthouden van de login-informatie en voor 

beveiligingsverificatie voor de toegang tot de portal. 
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U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 

meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw 

browser verwijderen.  

Voor de website host kan op grond van wetgeving wel een plicht gelden (of gaan gelden) om verkeers- 

en locatiegegevens van de bezoeker (waaronder het IP-adres) te bewaren.  

 

Voor de toegang tot het besloten gedeelte van de MMI-website (de portal) door de informal investors 

worden het e-mailadres en wachtwoord van de informal investors opgenomen in een afzonderlijk 

bestand. Dit bestand wordt door Rabobank en KplusV beheerd en bewaard en op de servers van de 

website host. Dit bestand, alsmede de portal zelf is enkel toegankelijk voor de medewerkers van 

Rabobank en KplusV die direct betrokken zijn bij het informal investing platform MMI.  

De informatie op de portal over de deelnemende ondernemers is afkomstig van KplusV. Deze gegevens 

zijn toegankelijk voor de informal investors die toegang hebben tot de portal.  

Computers, servers, software en dataverkeer kunnen nooit geheel vrij van hardware- en 

softwarefouten worden gehouden en ook niet volledig tegen onrechtmatige inbreuken worden 

beveiligd. Rabobank en KplusV hebben binnen het voor hen organisatorisch, technisch en financieel 

mogelijke maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen (en beveiligd te houden) 

tegen onrechtmatige toegang, datalekken, verlies, vernietiging en beschadiging. Als u de indruk heeft 

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

met dpo@rabobank.nl of dpo@kplusv. 

 

Inzage, rectificatie, dataportabiliteit, beperking en wissen gegevens 

U heeft het recht tot inzage in uw gegevens en kan om wijziging ervan verzoeken door een e-mail te 

sturen. Ook kan worden verzocht dat deze gegevens worden gewist of de verwerking van de gegevens 

worden beperkt. Een formal investor kan om verwijdering van de hem of haar betreffende gegevens 

ten behoeve van het gebruik van de portal verzoeken door een mail te sturen naar 

moneymeestideas@rabobank.nl. Dan zal geen toegang tot de portal op de MMI-website meer 

mogelijk zijn. Een ondernemer van wie informatie op de portal is geplaatst, kan KplusV verzoeken deze 

gegevens te wissen zodra de deelnameovereenkomst aan MMI met KplusV is geëindigd.  

Aan het verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens zal zonder onredelijke vertraging gevolg 

worden gegeven indien en voor zover de gegevens niet langer voor de doeleinden nodig zijn waarvoor 

zij in het kader van dit privacybeleid zijn verwerkt, er geen gerechtvaardigde belangen van Rabobank 

of KplusV zijn om de betreffende gegevens langer te bewaren of de gegevens onrechtmatig zijn 

verwerkt.  

U kunt Rabobank of KplusV verzoeken de toegang tot gegevens te beperken of aan een ander over te 

(laten) dragen, voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden op grond van de AVG.  

Een klacht over de verwerking van de persoonsgegevens kan worden ingediend bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). Rabobank en KplusV nodigen u uit om de 

klacht eerst aan hen kenbaar te maken, zodat er maatregelen kunnen worden genomen en het 

privacybeleid kan worden aangepast. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw vermogensmanager.  
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Toegang tot de gegevens 

Voor een juiste uitoefening van het platform hebben medewerkers van Rabobank en KplusV [, die 

direct betrokken zijn bij het informal investing platform MMI toegang tot de portal en bijbehorende 

informatie over ondernemers en informal investors. Van hen wordt verlangd dat zij zich volledig 

conformeren aan dit privacybeleid. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.  

Voor het websitebeheer maakt KplusV gebruik van Made Marketing en Delio Deze partijen treden op 

als verwerker enhandelen in opdracht van KplusV. Deze partijenhebben toegang tot en inzage in de op 

de servers van de host opgeslagen afzonderlijke bestanden om software-, toegangs- en 

beveiligingsproblemen met betrekking tot de MMI-website op te lossen. Voordat Rabobank of KplusV 

een derde partij inzet moet deze eerst voldoende betrouwbaar worden geacht, aantoonbaar passende 

beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.  

 

Termijn 

De gegevens worden niet langer verwerkt dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor 

de gegevens worden verzameld. De gegevens worden ten behoeve van MMI bewaard zolang de 

informal investor of ondernemer deelneemt aan het platform MMI of voor zover deze nodig zijn om 

aan een wettelijke bewaarplicht te voldoen. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor 

het doel waarvoor ze zijn gebruikt. Nadat deelname aan het platform MMI, inclusief eventuele nazorg, 

is beëindigd en het duidelijk is dat er op korte termijn niet opnieuw aan het platform MMI zal worden 

deelgenomen, worden de gegevens uiterlijk na 6 maanden verwijderd, tenzij de wettelijke 

bewaarplicht langer is.  

 

Beleidswijziging 

Dit privacybeleid kan eenzijdig worden gewijzigd. Het gewijzigde privacybeleid zal worden 

gepubliceerd op het platform MMI. Informal investors die gegevens hebben verstrekt om mee te 

kunnen doen aan het platform MMI zullen bij wezenlijke wijzigingen op de hoogte worden gebracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze privacyverklaring is van september 2019 

 


