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PRIVACYVERKLARING Public Trading Online B.V., t.h.o.d.n. 

BeursproIVACYVERKLARING  
REKENING 
Public Trading Online B.V., t.h.o.d.n. Beurspro, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de 
Amstelveenseweg 500, 1081 KL, hierna te noemen “Beurspro” hecht veel waarde aan een verantwoorde 
omgang met persoonsgegevens. 
Beurspro verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert 
Beurspro u over de manier waarop Beurspro uw persoonsgegevens verwerkt, hoe u deze kunt wijzigen of hoe u 
tegen deze verwerking in verzet kunt komen. Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op de diensten die door 
Beurspro worden aangeboden. 

 
CONTACTGEGEVENS 
Website: https://invest.beurspro.nl/ 
Adres: Amstelveenseweg 500, Amsterdam 
E-mail: info@beurspro.nl 
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1. Verwerkingsdoeleinden en gegevens die Beurspro  
verwerkt 

 
1.1. KORT OVERZICHT 
 
DOEL EN GRONDSLAG 
Beurspro verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden: 
• om aan een wettelijke verplichting te voldoen; 
• om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u (waaronder het overdraagbaar maken van certificaten); 
• om Beurspro optimaal te kunnen laten functioneren; 
• voor het aanmaken van een account; 
• om u commercieel te kunnen benaderen; 
• om de website van Beurspro te laten aansluiten aan uw wensen. 
 
DE PERSOONSGEGEVENS DIE Beurspro VERWERKT: 
• Identificatiegegevens 
• Voor- en achternaam 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
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• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Bankrekeningnummer 
• Voorkeuren en interesses 
• (elektronische) communicatie 
 
Aanvullend zou Beurspro nog overige gegevens (die mogelijk als persoonsgegevens zouden kunnen 
kwalificeren) van u kunnen registreren die u aan ons geeft indien u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld in 
het kader van het vragen van inlichtingen of het indienen van klachten. 
 
De website en/of diensten van Beurspro heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers 
die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online 
activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder 
ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens 
hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beurspro.nl, dan verwijderen 
wij deze informatie. 
 
 
1.2. WIJZE VAN VERZAMELING 
Beurspro verzamelt via haar website(s) en diensten informatie over u. 
Verder gebruikt BeursPro gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, 
tablet of smartphone. BeursPro gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor 
dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze 
cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast 
plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen 
aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en 
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 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 instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: 
 
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 
 
Hieronder volgt een uitgebreidere uitleg van de verwerkingsdoeleinden en de daarvoor relevante 
persoonsgegevens. 
 
1.3.WETTELIJKE VERPLICHTINGEN 
 Uitsluitend indien Beurspro hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan 
toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. 
 
ANTIWITWASWETGEVING, BESTRIJDING TERRORISME EN EMBARGOWETGEVING 
Beurspro kan verplicht worden uw persoonsgegevens door te geven aan (overheid)organisaties. 
Denk hierbij aan: 
• De belastingdienst; 
• Justitie; 
• Inlichtingendienst: bij financiering van terrorisme, 
• Toezichthouders: als zij onderzoek doen naar bedrijfsprocessen of naar bepaalde 
(groepen) klanten. 
Beurspro moet de klant identificeren. Via het IDIN-systeem controleert Beurspro bij uw bank of u echt bent wie 
u zegt te zijn en bewaart zij een kopie van de gegevens die via uw bank verstrekt worden. 
 
OVERHEIDSINSTANTIES 
Beurspro kan verplicht zijn om overheidsinstanties waar mogelijk bij te staan. Het 
gaat hierbij om bijvoorbeeld de politie, het openbaar ministerie en rechtbanken. Deze kunnen 
Beurspro vragen stellen in het kader van strafprocedures. Beurspro moet deze vragen 

mailto:info@beurspro.nl
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
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zo accuraat mogelijk kunnen beantwoorden. Het kan hierbij gaan om alle gegevens die door Beurspro worden 
verzameld, verwerkt en bewaard in het kader van de relatie tussen u en Beurspro. 
 
 
1.4. AFSLUITEN EN UITVOEREN OVEREENKOMSTEN  
Beurspro verzamelt, verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens met het oog op het sluiten 
en het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomsten en de daaraan verbonden 
diensten. Beurspro moet immers in staat zijn, (dividend)uitkeringen naar uw rekening te doen 
en u op gepaste wijze te informeren en met u te corresponderen. In het kader hiervan moet 
Beurspro een register van certificaathouders opzetten en in stand houden en de daarmee 
samenhangende financiële administratie. Beurspro moet kunnen zorgen voor het klantenbeheer 
en het voorkomen van onregelmatigheden. De administratieve verwerking van uw persoonsgegevens hoort 
hierbij. 
De gegevens die hiertoe verzameld, verwerkt en bewaard worden zijn noodzakelijk om de 
relatie tussen u en Beurspro op een correcte manier te laten ontstaan en verlopen. De 
noodzakelijke informatie wordt verzameld via de openingsdocumentatie, waaronder de overeenkomsten en 
verder tijdens de relatie tussen u en Beurspro. 
Beurspro verwerkt hiertoe de volgende persoonsgegevens: 
• Identificatiegegevens 
• Contactgegevens 
• (elektronische) communicatie. 
• Bankrekeningnummers 
 
1.5. HET OPTIMAAL FUNCTIONEREN VAN Beurspro 
Beurspro kan uw persoonsgegevens binnen bepaalde grenzen verzamelen, verwerken en 
bewaren om ervoor te zorgen dat Beurspro optimaal kan blijven functioneren en haar diensten kan blijven 
uitvoeren. 
Deze verwerking zal gebaseerd zijn op verschillende wettelijke gronden, afhankelijk van de 
concrete omstandigheden. 
 
HET VERZORGEN VAN OPTIMALE DIENSTVERLENING 
Voor het optimaal functioneren van Beurspro is het hiervoor genoemde doeleinde van 
correct afsluiten en uitvoeren van de overeenkomsten met de klant van cruciaal belang. 
Dat doeleinde zal relevant zijn voor het verzamelen, verwerken en bewaren van uw persoonsgegevens. 
 
HET BELANG VAN Beurspro  
In andere gevallen kan Beurspro zich beroepen op haar “gerechtvaardigd belang”. Hierbij 
wordt er steeds een doordachte afweging gemaakt tussen de belangen van Beurspro en 
de eventuele gevolgen voor uw privacy. Op basis van deze afweging kiest Beurspro voor 
de aanpak die uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt. 
Dit is het geval bij het verwerken van persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
• Om het relatiebeheer mogelijk te maken. 
• Om klachten af te handelen. 
• Om de opleiding en coaching van werknemers te verzorgen. 
• Om interne verbeteringen in de dienstverlening aan te brengen die de klant ten goede kunnen komen. 
 
TOESTEMMING 
Tenslotte zal Beurspro, in het geval er geen sprake is van een van voornoemde verwerkingsgronden, uw 
toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen verzamelen, verwerken en bewaren voor het 
optimaal functioneren van Beurspro. 
 
1.6. COMMERCIËLE DOELEINDEN 
Ook het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zoals direct marketing, 
maakt onderdeel uit van deze Privacy Verklaring. Beurspro zal per marketinguiting zorgvuldig overwegen welke 
grond voor verwerking er bestaat. Dat kan op basis van uitvoering van de overeenkomst, dan wel een 
gerechtvaardigd belang dat op het opnemen van contact met onze klanten toelaat. Waar dit passend is, zal om 
uw toestemming worden gevraagd. In dat geval kan u  tegen het gebruik van uw gegevens ook bezwaar maken. 
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Beurspro wil u graag als (potentiële) klant kunnen benaderen en wil u op de hoogte 
houden van de aangeboden producten, diensten en aanbiedingen. Deze informatie kunt u 
op allerlei manieren ontvangen: tijdens een persoonlijk contact, via het internet, per email, 
per post, per telefoon en op evenementen. Beurspro doet er alles aan om de informatie 
duidelijk over te brengen en kiest daarvoor altijd het meest geschikte kanaal. Beurspro 
zal per marketing-uiting zorgvuldig overwegen welke reden voor verwerking er bestaat. 
 
Indien u helemaal geen marketing van Beurspro wenst te ontvangen, kunt u altijd gebruik 
maken van uw recht van bezwaar (zie hieronder onder ‘rechten van de betrokkene’) tegen 
direct marketing. 
 
 
TOESTEMMING 
Met uw uitdrukkelijke toestemming kan Beurspro u op een gepersonaliseerde wijze benaderen. 
Door het gebruik van uw persoonsgegevens en contactgegevens ontvangt u informatie 
die op u afgestemd is. Om aan deze vorm van direct marketing te doen kan Beurspro alle 
daartoe verzamelde persoonsgegevens gebruiken. U kunt uw toestemming voor dit gebruik even eenvoudig 
weer intrekken als geven. 
 
1.7. HET FUNCTIONEREN VAN DE WEBSITE 
Om ervoor te zorgen dat onze website goed beheerd kan worden en zo goed mogelijk 
aansluit op uw voorkeuren, verzamelt Beurspro ook informatie over uw website gebruik 
door middel van cookies. 
 
 
 

2. De bewaartermijn van uw gegevens 
 
Beurspro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de 
doelstellingen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld, hiervoor geldt de wettelijke 
grondslag als uitgangspunt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende 
(categorieën) van persoonsgegevens: 
 

TYPE GEGEVENS BEWAARTERMIJN REDEN 

Identificatiegegevens Totdat een klant zich uitschrijft en 
te kennen geeft zijn/haar gegevens 
vernietigd te willen hebben of het 
einde van de looptijd van het 
Certificaathouderschap 

Voor het bijhouden van het 
register van certificaathouders. 

Contactgegevens Totdat een klant zich uitschrijft en 
te kennen geeft zijn/haar gegevens 
vernietigd te willen hebben of het 
einde van de looptijd van het 
Certificaathouderschap 

Voor het bijhouden van het 
register van certificaathouders en 
het onderhouden van contact. 

Bankrekeningnummers Voor de looptijd van het 
Certificaathouderschap. 

Voor het voldoen van de 
verplichtingen in het kader van de 
Certificaat overeenkomst. 
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3. Uitwisseling van gegevens 
 
3.1. PUBLIEKE GEGEVENS EN GEGEVENS ONTVANGEN VAN DERDE PARTIJEN 
Beurspro verwerkt in bepaalde gevallen publieke gegevens. Het kan hierbij gaan om 
gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht (bijvoorbeeld de benoeming van een 
bestuurder van een vennootschap), gegevens die algemeen bekend zijn (bijvoorbeeld de informatie 
van de Kamer van Koophandel) of gegevens die u zelf publiek bekend hebt gemaakt 
(bijvoorbeeld informatie op uw sociale media profiel). 
Daarnaast kan Beurspro ook persoonsgegevens ontvangen via derde partijen. Deze professionele 
partners zijn ervoor verantwoordelijk dat de betreffende informatie rechtsgeldig 
verzameld wordt. De derde partijen die gegevens verzamelen en doorgeven aan Beurspro 
dienen dan ook te voldoen aan de relevante wettelijke bepalingen en zorgen er onder meer voor dat u 
voldoende ingelicht bent over het feit dat zij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en 
kunnen doorgeven. Beurspro ziet toe op deze rechtsgeldige verzameling en gebruikt de 
gegevens niet voor andere doeleinden dan deze waarover u door de derde partij geïnformeerd 
bent. De bovenstaande gegevens kunnen gebruikt worden voor de doelstellingen die binnen deze 
Privacy Verklaring worden aangeduid en om de juistheid van de aangereikte gegevens te controleren. 
 
3.2.  DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS 
Beurspro schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Persoonsgegevens worden slechts aan 
derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de 
betreffende diensten. 
Dit kunnen derden zijn die Beurspro bijvoorbeeld inschakelt voor de uitvoering van betalingen 
(betalingsdienstverleners), marketingactiviteiten, ICT (beveiligings)dienstverleners, bedrijven voor digitale 
archivering en ontsluiting van informatie en een platform waarop de certificaten kunnen worden verhandeld 
(Bondex). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten persoonsgegevens verwerken, 
doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor Beurspro en heeft Beurspro de vereiste technische en 
organisatorische maatregelen getroffen (waaronder het sluiten van een verwerkersovereenkomst) om te 
verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. 
 
Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese 
Economische Ruimte. Beurspro zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen en 
standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld met deze 
ontvangers overeenkomen om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. 
 
 
 

4. Vertrouwelijkheid en beveiliging van 

Persoonsgegevens 
 
Beurspro maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende 
technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat 
onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik 
of de wijziging van de gegevens die Beurspro ontvangt te voorkomen. 
De toegang tot uw persoonsgegevens wordt binnen Beurspro beperkt. Enkel de personen 
die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot uw gegevens. Daarnaast heeft Beurspro 
verschillende algemene, technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging 
van uw persoonsgegevens. 
De Beurspro-website kan links naar websites of informatie van derden bevatten. Beurspro controleert die 
websites of die informatie van derden in principe niet. De aanbieders 
van die websites of derden kunnen hun eigen privacy beleid hebben. Beurspro raadt u 
dan ook aan om de voorwaarden van die andere partijen door te nemen. Beurspro is niet 
verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, het gebruik ervan of het privacy 
beleid van die websites. 
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5. Rechten van betrokkene 
 
De wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (de “AVG”) kent personen van wie wij 
persoonsgegevens verwerken de navolgende rechten toe: 
 
i) het recht om te verzoeken of gegevens over u worden verwerkt, en, zo ja, om daarin inzage te krijgen; 
ii) het recht om rectificatie en wissing van die gegevens te verzoeken; 
iii) het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om beperking van de verwerking te vragen; 
iv) het recht om toestemming voor de verwerking in te trekken, indien de verwerking gebaseerd is op uw 
toestemming; 
v) het recht op ontvangst of afgifte van uw gegevens aan een door u aan te wijzen organisatie, in een 
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm; 
vi) afhankelijk van het land waar u woont, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder die 
toeziet op de naleving van de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. In Nederland is dit de 
Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 
 
 
5.1 KLACHTEN EN UITOEFENING VAN UW RECHTEN 
Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of andere vragen hebt met betrekking tot het 
privacy-beleid, kunt u een e-mail sturen aan Beurspro (info@beurspro.nl) of via 
een gedateerde en ondertekende brief aan Beurspro. U kunt bepaalde persoonsgegevens 
ook zelf bekijken en wijzigen in de beveiligde klanten omgeving op https://invest.beurspro.nl/. Indien u 
Beurspro contacteert om uw rechten onder de AVG uit te oefenen, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw 
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer 
en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. 
Beurspro zal dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek 
reageren.  
Indien u niet tevreden bent met behandeling door Beurspro heeft u de mogelijkheid 
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  
 

6. Wijziging van de Privacyverklaring 
 

Beurspro behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing 
zal via https://invest.beurspro.nl/ bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik 
te maken van https://invest.beurspro.nl/ gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde 
privacyverklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en https://invest.beurspro.nl/ in de gaten. 
De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 01-06-2022. 

https://invest.beurspro.nl/
https://invest.beurspro.nl/
https://invest.beurspro.nl/

