I4G Partners bvba – gegevensbeschermingsverklaring
(“I4G”, “ons”, “wij” of “de Firma”), als verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens, heeft
de verplichting onder de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016, beter bekend als de
GDPR om natuurlijke personen te informeren met betrekking tot gegevens die over hen worden
bewaard.
Met 'gegevens' verwijst I4G hier naar alle persoonsgegevens over u, dat wil zeggen informatie die u
toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.
(i) Welke categorie van gegevens wordt verzameld?
Voor de doeleinden genoemd in de volgende paragraaf "Waarom het wordt verzameld"
verzamelen wij de volgende categorieën van persoonlijke gegevens:
Identificatiegegevens: Naam, adres, plaats en datum van geboorte, geslacht, nationaliteit,
burgerlijke staat, foto, nationaal rijksregisternummer, fiscale woonplaats en fiscaal
identificatienummer, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres, enz.
Gegevens die verband houden met een voorstel van contract: informatie over beroep en
werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon, opleidingsniveau en kennis en
consumptiegewoonten, herkomst van welvaart, herkomst van middelen, enz.
Gegevens met betrekking tot uw beleggersprofiel: Uw kennis van en ervaring met financiële
instrumenten en uw financiële situatie, met inbegrip van uw vermogen om verliezen op te vangen,
uw beleggingsdoelstellingen en uw risicotolerantie.
Gegevens over de verrichtingen van I4G met u: informatie in verband met uw uitwisseling met I4G
per telefoon, e-mail, fax, enz.
Gegevens uit externe bronnen: zoals staatsblad,
dataverstrekkers of partners, uit openbare bronnen, enz.

overheidsinstanties,

professionele

(ii) Waarom het wordt verzameld?
Alle gegevens die u ons verstrekt, worden verwerkt met inachtneming van de beperkingen en voor
de doeleinden die in deze kennisgeving worden vermeld, namelijk:
a. Om u te adviseren via e-mail, telefoontje of persoonlijke ontmoeting, in het kader van de
normale commerciële relatie, over andere producten of diensten zoals die met betrekking tot uw
professionele belangen (wettelijke basis voor verwerking mits uw toestemming zoals vermeld op
artikel 6 (a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679).
b. Van tijd tot tijd willen we graag contact met u opnemen over evenementen, conferenties of
seminars die door ons worden georganiseerd/gesponsord of over onze nieuwe
diensten/producten die u bereiken via e-mail, sms, telefoontje, extern CRM-marketingsysteem
(wettelijke basis voor verwerking mits uw toestemming zoals vermeld op artikel 6 (a) van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679).
c. De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme, de identificatie van cliënten, rechthebbenden en vertegenwoordigers,
het bepalen van het profiel en de controle van de verrichtingen en transacties zoals vermeld op
artikel 6 (c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679);
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d. De verplichting om bij te dragen aan de bestrijding van fraude en belastingontduiking, het
identificeren van klanten, rekeningen en contracten, en het werken met de bevoegde autoriteiten
zoals vermeld op artikel 6 (c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679);
e. verplichting om de wetgeving te respecteren op embargo's beslist door de bevoegde
autoriteiten in binnenland of in het buitenland, tegen individuen, organisaties of aan onderdanen
van bepaalde staten, met inbegrip van de identificatie van personen en de betrokken activa zoals
vermeld op artikel 6 (c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679);;
f. De verplichting om consumenten van financiële producten en diensten te beschermen door het
identificeren van het profiel en de categorie van de belegger, de mogelijkheden en de
beleggingsdoelstellingen zoals vermeld op artikel 6 (c) van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming 2016/679);
g. De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van binnenlandse of buitenlandse
belasting- en gerechtelijke autoriteiten zoals vermeld op artikel 6 (c) van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming 2016/679);
h. De verplichting om te voldoen aan de eisen voor financiële, fiscale, fraude of incidenten
rapportering aan de binnenlandse of buitenlandse toezichthouders en belastingautoriteiten zoals
vermeld op artikel 6 (c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679);
(iii) Wie verzamelt de gegevens?
Gegevens worden verzameld door Invest4Growth Asset Management Ltd. (de "Data Controller"),
met bedrijfsadres Dragonara Business Center, 5th Floor, Dragonara Road, STJ 3141, St. Julians,
Malta.
De “Data Protection Officer” is Marketa Rusenkova met wie op de volgende manieren contact kan
worden opgenomen:
E-mail :

GDPR@i4gam.com

Telefoon : + 356 22 60 50 38
Post:

Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, STJ 3141, St. Julian's, Malta

(iv) Hoe worden de gegevens verwerkt?
Persoonlijke gegevens worden zowel handmatig als elektronisch verwerkt in overeenstemming
met de bovengenoemde doeleinden en in elk geval om de gegevensbeveiliging en de
vertrouwelijkheid van gegevens te waarborgen in overeenstemming met de geldende
voorschriften. Onze werknemers en externe verwerkers The Rocket Science Group LCC, Pipedrive
Inc. and Microsoft Corporation hebben toegang tot uw gegevens. Onze werknemers en externe
verwerkers zijn op de juiste manier aangewezen en getraind om alleen gegevens te verwerken
volgens de instructies die we aan hen verstrekken. Alle gegevens worden verwerkt tot de
intrekking van de toestemming of aan het einde van een gedefinieerde bewaartermijn.
(v) Hoe worden gegevens opgeslagen en met wie kan het worden gedeeld?
Gegevens worden vastgelegd op papier, databases en IT-systemen. Basis persoonlijke gegevens
zoals contactgegevens, bedrijfsnaam en adres worden opgeslagen op ons CRM-systeem dat
toegankelijk is voor onze sales, marketing, compliance, IT en senior management voor de
bovengenoemde doeleinden. We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken bij
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geautoriseerde serviceproviders die services voor ons uitvoeren (inclusief clouddiensten,
gegevensopslag, ondersteuning en marketingondersteuning). Onze contracten met onze
dienstverleners omvatten de verplichting dat zij ermee instemmen om hun gebruik van
persoonlijke gegevens te beperken tot onze specifieke instructies en om te voldoen aan privacyen beveiligingsnormen.
Zonder afbreuk te doen van onze toewijding om te voldoen aan wettelijke en contractuele
verplichtingen, gegevens kunnen ook worden bekendgemaakt aan externe partijen zoals vereist
door wet- of regelgeving (bijvoorbeeld rechtbank, regelgevende autoriteit of overheidsinstantie).
Wanneer we uw informatie delen met gecontracteerde externe bedrijven, nemen we alle redelijke
stappen om ervoor te zorgen dat uw informatie en privacy worden beschermd in
overeenstemming met de toepasselijke wettelijke verplichtingen.
Er wordt een onderscheid tussen de bewaringsperiode en een archiveringsperiode:
Bewaringsperiode: Gegevens worden opgeslagen voor een periode van 7 jaar vanaf de datum van
het laatste succesvolle contact of het einde van de commerciële relatie, tenzij de toestemming
wordt ingetrokken of een verzoek tot uitwissing wordt gedaan.
Archiveringsperiode: voldoet aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van I4G, evenals de
wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om
te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instanties, met name:
•
•

Bankrekeninggegevens worden in principe tien jaar na afsluiting bijgehouden
Andere gegevens worden gedurende 7 jaar bewaard

(vi) Uw rechten en hoe u ze kunt uitoefenen?
U (natuurlijke personen waarnaar de gegevens verwijzen) heeft het recht om te bepalen hoe wij
uw gegevens gebruiken en om zich te allen tijde tegen de doeleinden van verwerking te verzetten.
U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit recht beïnvloedt niet de
wettige verwerking van uw gegevens op basis van uw eerder toegekende toestemming tot het
moment van intrekking.
Wij herinneren u eraan dat u het recht heeft om bij ons om toegang tot en rectificatie of
verwijdering van persoonlijke gegevens te verzoeken, of om een beperking van de verwerking, of
om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens over u.
U heeft ook het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd,
algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en om deze gegevens zonder
enige belemmering van ons naar een andere gegevensverwerker te verzenden. Bij het uitoefenen
van uw recht op gegevensoverdracht heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks
van een gegevensverwerker naar een andere te laten overbrengen, voor zover dit technisch
mogelijk is.
U kunt een e-mail sturen naar GDPR@i4gam.com om uw rechten uit te oefenen, inclusief het
indienen van een klacht over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u als gegevenssubject het recht om,
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zonder afbreuk van uw recht op een ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, een klacht
in te dienen in bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw
verblijfplaats, werkplaats of plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.
De toezichthoudende autoriteit voor het land waar wij zijn gevestigd en waar uw gegevens worden
verwerkt, is Office of the Information and Data Protection Commissioner (IDPC), bereikbaar op het
telefoonnummer + 356 2328 7100 of via het contactgedeelte van hun website
https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/contact-information.aspx.
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