
Privacystatement HB Capital 

HB Capital is het investeringsbedrijf van de familie Blokker. Wij investeren in vastgoed, private & 
public equity en vastrentende waarde. HB Capital investeert wereldwijd zowel direct als indirect in 
verschillende vermogensklassen.   

In dit privacystatement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u - in het kader van onze 
bedrijfsvoering - verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden dat gebeurt en met welke partijen 
wij uw gegevens mogelijk delen. Daarnaast bevat dit privacystatement belangrijke informatie over 
uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan dit 
privacystatement zorgvuldig te lezen.  

Ons privacybeleid kan wijzigen, bijvoorbeeld wanneer nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding 
geven.   

1. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens? 
Wij verzamelen uw gegevens in het kader van onze bedrijfsvoering. 

2. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens en waarom? 
Wij kunnen op de volgende manieren informatie over u verzamelen: 

 rechtstreeks van u, bijvoorbeeld de informatie die u aan ons hebt verstrekt (bijv. in het kader van 
een huurovereenkomst); 

 uit openbare of andere bronnen (bijvoorbeeld Kamer van Koophandel of van een notaris) 

 Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering op basis van de 
rechtsgrond:  uitvoering van een overeenkomst (inclusief de voorbereiding daarop). 

In onderstaand schema staat welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en voor welke 
doeleinden. 

Persoonsgegevens:  Doeleinden: 

Naam (initialen)* om u op de juiste wijze aan te schrijven 

Adres (zakelijk en privé)* om contact met u op te nemen 

Functie of beroep om u correct aan te schrijven 

Titulatuur om u op de juiste wijze aan te schrijven 

E-mailadres* om contact met u op te nemen 

Nummer vaste en mobiele telefoon en 
evt. fax  

om contact met u op te nemen 

Geslacht om u op de juiste wijze aan te schrijven 

Bedrijf of organisatie* 
om de naam van uw bedrijf/organisatie in de 
overeenkomst te vermelden 

Contactgegevens van uw secretaresse om contact met u op te nemen 

Kopie Paspoort Ter identificatie 



 
Wij zijn verplicht de met een asterisk (*) gemarkeerde persoonsgegevens te verwerken om u de 
afspraken in de overeenkomst uit te kunnen voeren.   

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 
In verband met de bovenbeschreven doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met 
derden, bijvoorbeeld bedrijven die ons helpen bij de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld externe adviseurs 
zoals een makelaar). 

Wij zullen ervoor zorgen dat, waar relevant, contractuele waarborgen worden geïmplementeerd om 
de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen wanneer wij uw persoonsgegevens delen 
met een derde partij. Wij zullen bijvoorbeeld verwerkersovereenkomsten sluiten met relevante 
partijen (waarin beperkingen zijn opgenomen met betrekking tot het gebruik van uw 
persoonsgegevens en verplichtingen bevat ten aanzien van de bescherming en beveiliging van uw 
persoonsgegevens). 

Als algemene regel geldt dat wij geen persoonsgegevens als hierboven omschreven delen met 
partijen die zijn gevestigd in landen buiten de Europese Unie, welke landen mogelijk een lager 
beschermingsniveau van persoonsgegevens bieden dan in Nederland. Van deze algemene regel kan 
worden afgeweken als wij een evenement organiseren in een land buiten de EU en de organisator 
derhalve in een niet-EU-land is gevestigd.  

In dat geval zorgen wij ervoor dat passende maatregelen worden genomen om een adequate 
bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving 
inzake gegevensbescherming. Over het algemeen komen wij (door de Europese Commissie 
goedgekeurde) modelcontractbepalingen overeen met de ontvangers van uw persoonsgegevens. U 
kunt contact opnemen met onze privacy contactpersoon (zie hieronder) als u vragen heeft. 
genomen. 

 4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Wij bewaren de hierboven genoemde persoonsgegevens conform de wettelijke of gangbare 
bewaartermijn. 

5. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u die uitoefenen? 
U heeft het recht om: 

 informatie over en toegang tot uw persoonsgegevens te krijgen; 

 uw persoonsgegevens te corrigeren; 

 uw persoonsgegevens te laten wissen (‘het recht om vergeten te worden’); 

 de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; 

 bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; 

 uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gangbaar en door een 
machine leesbaar formaat en uw persoonsgegevens naar een andere organisatie door te 
(laten) zenden. 

Als u (een of meerdere van) uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de privacy 
contactpersoon. U vindt de contactgegevens onderaan dit privacybeleid. 

Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit op het gebied van 
gegevensbescherming, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland of de Privacycommissie in 
België.  

 



Contact 
Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit privacybeleid of de verwerking van uw 
persoonsgegevens door ons, kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij HB Capital of 
onze privacy contactpersoon via privacy@hbcapital.nl of 088 1669 100. 

 


