
Privacy Statement

Algemeen

Deze privacyverklaring ("Privacyverklaring") is van toepassing op alle persoonlijke 

informatie verzameld via en verwerkt in verband met de Website 

(https://www.blockchaininvestments.nl), en Diensten aangeboden door Blockchain 

Investments & Co. BV ("Blockchain-investeringen" , "Wij" of "ons"), gelegen op:

 
Keizersgracht 321

1016 EE Amsterdam

Nederland

Email: info@blockchaininvestments.nl

Telephone number: +31 (0)20 215 93 05

 

Bij Blockchain Investments & Co. zijn we transparant over onze werkwijze. We zijn 

ook transparant over privacy. Om onze producten te leveren, verzamelen we en 

verwerken we gegevens van onze cliënten, relaties en websitebezoekers. We vinden 

het belangrijk dat uw privégegevens ook echt privé blijven en houden ons aan de 

geldende wet- en regelgeving, onder meer maar niet beperkt tot de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming.

 
Deze gegevens verzamelt Blockchain Investments & Co.

Na aanmelding vragen wij om de volgende gegevens zodat wij u als beheerder 

volledig van dienst kunnen zijn:

 

 
Dit is hoe we de gegevens gebruiken

Alle persoonlijke informatie die door u op de Website wordt verstrekt, zal worden gebruikt 

voor het leveren van onze Services aan u en om elke communicatie tussen u en ons te 

vergemakkelijken.

 
Blockchain Investments & Co. kan de verzamelde persoonlijke informatie vrijgeven als zij 

redelijkerwijs van mening is dat dit op grond van wet- en regelgeving, rechterlijk bevel of 

enige overheidsinstantie vereist is.

 
Blockchain Investments & Co. bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan 

noodzakelijk is voor de doeleinden die worden genoemd in dit privacybeleid of voor zover dat 

noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van 

eventuele geschillen.

 
 

Dit is waarom we uw gegevens verzamelen

Clientgegevens: onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, 

geboortedatum en geboorteplaats.

●

Clientdocumenten: kopie van uw paspoort en bankafschrift.●



Voor onze dienstverlening is het belangrijk dat wij deze gegevens verzamelen. Het 

investeren in crypto valuta vereist cliëntgegevens voor het inwisselen van fiat valuta 

(euro’s) in digitale valuta. Indien (verificatie) vereist (is) bij dit proces, gebruiken wij 

een kopie van de bovenstaand genoemde documenten.

Beveiliging van gegevens

Bij Blockchain Investments & Co. monitoren en beveiligen we onze informatie 

zichtbaar en onzichtbaar tegen misbruik en fraude, hierbij gebruik makend in een of 

enkele gevallen van sterke encryptie en garanderen een gepaste mate van veiligheid. 

Samenwerking met derde partijen

Soms is het nodig om samen te werken met een andere organisatie om u de diensten te 

leveren die u van ons verwacht. We maken soms gebruik van systemen of diensten van 

leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens 

van onze cliënten. Wij maken alleen gebruik van gevestigde partijen.

Blockchain Investments & Co. heeft geen macht over de websites van derden waaraan 

u bent gekoppeld of waarbij u een account heeft. Het kan daarom zijn dat een ander 

privacybeleid van toepassing is op het gebruik van deze websites van derden. Deze 

Privacyverklaring heeft alleen betrekking op informatie verzameld via Blockchain 

Investments & Co. . Blockchain Investments & Co. aanvaardt geen enkele 

verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en / of inhoud van) 

websites van derden. 

Tussenpersoon bij account creatie

Blockchain Investments & Co. kan als tussenpersoon fungeren bij account creatie bij 

derde partijen. Voor account creatie geven wij mogelijk gegevens van u door aan de 

derde partij, om registratie en verificatie mogelijk te maken.

Cookies

We kunnen bepaalde informatie opslaan in de vorm van zogenaamde "cookies" op uw 

apparaat, zoals uw computer, om een gebruiksvriendelijkere en efficiëntere Website en 

Services aan te bieden. Een "cookie" is een kleine reeks informatie die tijdelijk of 

permanent op uw computer wordt opgeslagen wanneer u de website bezoekt.

Dit zijn uw rechten

Alle gegevens die Blockchain Investments & Co. van u verwerkt, mag u inzien en 

aanpassen. Als u geen gerichte informatie van ons wilt ontvangen over onze 

dienstverlening, dan kan u dit stopzetten. U mag ons ook vragen om uw gegevens uit 

onze database te wissen. Let erop dat we dat niet altijd mogen doen in verband met 

wet- en regelgeving. We laten u natuurlijk altijd weten waarom we in zo’n geval uw 

gegevens niet kunnen wissen.

Om veiligheidsredenen behouden wij ons het recht voor om stappen te ondernemen



Om veiligheidsredenen behouden wij ons het recht voor om stappen te ondernemen 

om uw identiteit te verifiëren voordat u toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens. 

We zullen uw verzoek kosteloos beantwoorden, maar behouden u het recht voor om 

een redelijk bedrag in rekening te brengen voor het uitvoeren van uw verzoek in het 

geval uw verzoek buitensporig is of kennelijk ongegrond is.

U kunt uw verzoek om uw recht (en) uit te oefenen sturen naar 

info@blockchaininvestments.nl. Wees zo duidelijk en nauwkeurig mogelijk in uw e-

mail. Geef in elk geval aan welk recht u wilt uitoefenen en op welke gronden. We zullen 

uw verzoek binnen één maand na ontvangst beantwoorden, tenzij we meer tijd nodig 

hebben. Dan zullen wij u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren 

dat we nog maximaal twee maanden nodig hebben. Binnen deze periode zullen we u op 

de hoogte stellen over de vraag of we uw verzoek al dan niet kunnen uitvoeren. Als we 

uw verzoek niet kunnen vervullen, laten we u weten op welke grond.

 

 




