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1. Introductie 

In overeenstemming met artikel 24 van de AVG (EU) 2016/679, rekening houdend met de aard, de 

reikwijdte, de context en de doeleinden van de verwerking, alsook met de risico's voor de rechten en 

vrijheden van natuurlijke personen, heeft Indication Investments Ltd. passende technische en 

organisatorische maatregelen genomen om de naleving van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen. Dit beleid vormt de hoeksteen voor de naleving van de AVG 

door Indication Investments Ltd. en wordt dienovereenkomstig herzien en bijgewerkt. 

Dit beleid biedt betrokkenen informatie over hoe Indication Investments Ltd. persoonsgegevens 

verzamelt, wat ermee wordt gedaan en met wie ze kunnen worden gedeeld. Deze privacyverklaring is 

opgesteld in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 

Verordening (EU) 2016/679, (de "AVG") en op basis van de gedragscode van de informatiecommissaris 

inzake "Privacyverklaringen, transparantie en controle" en de richtlijnen van artikel 29 van de Europese 

Commissie inzake transparantie overeenkomstig de AVG. 

We verzoeken u deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, omdat we u erop willen wijzen dat uw 

privacy op het internet voor ons van cruciaal belang is. De verklaring bevat tevens belangrijke informatie 

over wie we zijn, over hoe en waarom we persoonsgegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, 

over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en over hoe u contact met ons en de 

toezichthoudende autoriteiten kunt opnemen als u een klacht hebt. 

2. Wie zijn we 

Indication Investments Ltd. ("Libertex" of "ons" of "onze" of "we" of "wij") verzamelt, gebruikt en is 

verantwoordelijk voor bepaalde persoonsgegevens over u. Wanneer we dit doen, vallen we onder de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming die van toepassing is in de hele Europese Unie, en zijn wij 

als "verwerkingsverantwoordelijke" verantwoordelijk voor deze persoonsgegevens voor de wettelijke 

doeleinden. 

3. De persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken 

3.1. Of u gegevens moet verstrekken, en zo ja, waarom    

De verstrekking van "uw gegevens" is van u vereist om ons in staat te stellen onze diensten te verlenen. 
Wanneer we gegevens van u verzamelen, zullen we u informaren of u al dan niet verplicht bent de 
gegevens aan ons te verstrekken. 

4. Door ons verzamelde gegevens 

Bij uw registratie als klant, het aanmelden voor een demo of een liveaccount bij ons of het invullen van 

een formulier op onze website, het abonneren op onze diensten, nieuws of aanbiedingen, 

marketingcommunicatie of het plaatsen van materiaal, zullen de volgende gegevens over u ("uw 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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gegevens") worden verzameld en opgeslagen voor administratieve, servicegerelateerde en/of wettelijke 

doeleinden. 

We zullen het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot wat nodig is om onze zaken te beheren en 

onze gereguleerde activiteiten uit te voeren in ons streven om u superieure service te bieden. 

Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt: 

● Persoonsgegevens, zoals namen, adressen, persoonlijk registratienummer, nationaal 

identificatienummer, paspoortnummer en e-mailadressen, enz. ("persoonsgegevens"), en 

● financiële informatie, informatie over handelservaring en werkinformatie worden ook verzameld 

voor onze geschiktheidsbeoordeling. 

 
De betekenis van gegevens "verstrekt aan" Libertex is hiertoe echter niet beperkt. Het gaat ook om 

persoonsgegevens die voortvloeien uit de waarneming van uw activiteiten (d.w.z. wanneer een apparaat 

of dienst wordt gebruikt). 

Dit kan het volgende omvatten: 

● geschiedenis van websitegebruik of zoekactiviteiten, details van uw bezoeken aan onze website, 

met inbegrip van communicatiegegevens; 

● verkeers- en locatiegegevens; 

● informatie over het patroon van websiteverkeer, inclusief het IP-adres, het besturingssysteem en 

het browsertype, voor systeemadministratie en om geaggregeerde informatie te rapporteren aan 

onze adverteerders. Dit soort informatie wordt alleen gebruikt in gemaskeerde of geaggregeerde 

vorm, wat betekent dat de individuele gebruiker niet herkenbaar is. Deze gegevens identificeren 

geen individuen. 

● Communicatie tussen u en ons via livechat, e-mail of telefoon. 

 
Uw e-mailadres kan door Libertex worden gebruikt in verband met onze producten en diensten (met 

inbegrip van eventuele marketingcampagnes in verband met deze producten of diensten). Indien u 

dergelijk marketingmateriaal en dergelijke marketingcommunicatie niet wenst te ontvangen, kunt u zich 

te allen tijde afmelden door te klikken op "afmelden" of door een e-mail te sturen naar info@libertex.com 

waarin u dit meldt. 

5. Het soort gegevens dat wordt verzameld en het doel van de verzameling 

Het type gegevens dat wij verzamelen en het doel van het verzamelen, wordt hieronder opgesomd: 

 
Soort persoonsgegevens: 

 

 
Doel: 

Persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum en 
adres 

Om te voldoen aan onze verplichtingen tegen het 
witwassen van geld (AML) en andere wettelijke 
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verplichtingen met betrekking tot Know Your 
Client (KYC) en klantenonderzoek.  
Om uw identiteit te verifiëren met behulp van 
onze verificatieprocessen. 

Contactgegevens (e-mailadres en 
telefoonnummer) 

Om u correspondentie te sturen in verband met 
de verleende diensten en om te voldoen aan onze 
reglementaire en nalevingsverplichtingen 

Werkgelegenheidsinformatie, financiële 
informatie, relevante opleiding en 
handelservaring  

Om te voldoen aan KYC-verplichtingen voor 
beoordeling van de geschiktheid van onze 
producten en diensten 

Etniciteit, staatsburgerschap en 
socialezekerheidsnummers of nationale 
identiteits- en paspoortnummers  

Om te voldoen aan KYC- en wettelijke 
handelsrapportage, en andere AML-
verplichtingen  

 

6. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens  

We gebruiken de informatie die we over u hebben op de volgende manieren: 

● om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest efficiënte manier aan u wordt 

gepresenteerd en om de inhoud van onze website te verbeteren; 

● om met u te communiceren en contact met u op te nemen, en om u producten en diensten te 

leveren die u bij ons aanvraagt of, wanneer u hebt overwogen om gecontacteerd te worden, voor 

producten en diensten waarvan we denken dat ze voor u interessant kunnen zijn; 

● voor het beheer en de administratie van aan u geleverde producten en diensten; 

● om u als klant op de hoogte te houden van wijzigingen in onze diensten en relevante zaken; 

● voor het verstrekken, verbeteren, testen en controleren van de efficiëntie van onze diensten. 

● Het ontwikkelen en testen van nieuwe producten en functies. 

● Het bijhouden van statistieken, zoals het totale aantal bezoekers, het verkeer en demografische 

patronen. 

● Het stellen van een diagnose of het oplossen van technologische problemen. 

● De uitvoering van onze verplichtingen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons. 

● We kunnen uw gegevens ook gebruiken of toestaan dat geselecteerde derden en onze verwerkers 

uw gegevens gebruiken om u informatie te verstrekken over goederen en diensten die voor u van 

belang kunnen zijn, en deze derden of wij kunnen u hierover per e-mail benaderen. 

● Om u te informeren over updates van de Website. 

● Nieuwsbrieven of informatie versturen over andere mogelijkheden die volgens ons interessant 

voor u zijn. Wij sturen u deze informatie alleen als u hebt aangegeven dat u dergelijke informatie 

wenst te ontvangen, en als u ons meedeelt dat u dit niet wenst, zullen we deze wens respecteren. 

U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van marketingberichten als u dergelijk 
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marketingmateriaal niet wenst te ontvangen door op "afmelden" te klikken, of door per e-mail 

een verzoek te sturen naar info@libertex.com 

● Om veiligheid en beveiliging te bevorderen. We gebruiken de informatie waarover we beschikken 

om accounts en activiteiten te helpen verifiëren en om de veiligheid en beveiliging op onze 

gereguleerde diensten te bevorderen, zoals door het onderzoeken van verdachte activiteiten of 

schendingen van onze voorwaarden of ons beleid. Wij werken hard om uw account te 

beschermen met behulp van teams van IT-specialisten, geautomatiseerde systemen en 

geavanceerde technologie, zoals encryptie. 

7. Met wie delen we uw persoonsgegevens 

We zullen uw gegevens niet verhuren of verkopen aan derden buiten Libertex (of de groep van bedrijven 

waarvan Libertex deel uitmaakt) zonder uw toestemming. Ook leggen wij strikte beperkingen op voor de 

wijze waarop onze verwerkers de door ons verstrekte gegevens mogen gebruiken en openbaar maken. 

Hieronder vindt u de soorten derden met wie we gegevens delen: 

● Dienstverleners en andere partners: we dragen gegevens over aan dienstverleners (verwerkers) 
en andere partners die ons bedrijf wereldwijd ondersteunen, onder meer door het leveren van 
technische infrastructuurdiensten, handelsplatformen die analyseren hoe onze diensten worden 
gebruikt, zoals het meten van de effectiviteit van advertenties en diensten, het leveren van 
klantenservice en ondersteuning, het introduceren van klanten, het verifiëren van de identiteit 
van klanten, waaronder PEP's en sancties, het uitvoeren van marketingcommunicatie en -
ontwerp, diensten met betrekking tot ons websitebeheer, diensten met betrekking tot software 
en diensten op het gebied van bedrijfsontwikkeling. 
 
Het is mogelijk dat we persoonsgegevens moeten doorgeven aan ontvangers buiten de Europese 

Unie; deze activiteiten kunnen betrekking hebben op transacties met buitenlandse 

overheidsinstanties (alleen indien noodzakelijk en op verzoek), het uitbesteden van diensten aan 

externe leveranciers die buiten de EU zijn gevestigd en/of het verwerken van de gegevens buiten 

de EU (d.w.z. cloudcomputing, identiteitsverificatie van klanten en personen van buiten de EER 

die toegang hebben tot onze webdiensten). 

● Meet- en analysediensten: partners die gebruik maken van onze analysediensten zoals Google 
Analytics (alleen niet-persoonlijk identificeerbare informatie). We delen geen informatie die u 
persoonlijk identificeert (persoonlijk identificeerbare informatie is informatie zoals een naam of 
e-mailadres die op zichzelf kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of die identificeert 
wie u bent) met reclame-, meet- of analysepartners. 

 

Libertex verricht uitgebreid grondig onderzoek alvorens verwerkers te kiezen, waarbij we ons ervan 

vergewissen dat deze voldoende waarborgen bieden, met name op het gebied van vakkennis, 

gegevensbeheer, gegevensbeveiliging, cyberbestendigheid, betrouwbaarheid en middelen om technische 

en organisatorische maatregelen zodanig te implementeren dat de verwerking voldoet aan de vereisten 



 

 

Indication Investments Ltd ◦ CYSEC-licentienummer 164/12  

10 Agiou Athanasiou, Ksenos-gebouw, Verdieping 6 en 7, 4105, Limassol, Cyprus 

Telefoon: +357 22 025 100 ◦ Fax: +357 22 025 222 ◦ E-mail: info@libertex.com ◦ Website: www.libertex.com 

 
 
 

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bescherming van de rechten van de 

betrokkene waarborgt. 

Het naleven van een SLA-contract door de verwerker wordt gebruikt als een element om aan te tonen dat 

de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden nageleefd. 

De verwerking door onze verwerker wordt geregeld door een overeenkomst of een andere 

rechtshandeling krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat, die de verwerker bindt aan de 

verwerkingsverantwoordelijke. 

Dit delen van gegevens met onze verwerker stelt ons in staat onze gereguleerde activiteiten en KYC-

verplichtingen uit te voeren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het 

beoordelen van de geschiktheid van onze producten en diensten, het bieden van ondersteuning aan 

klanten, enz. Sommige van deze  externe ontvangers (verwerkers) kunnen gevestigd zijn buiten de 

Europese Economische Ruimte; indien de derde ontvanger gevestigd is buiten de EU/EER in een land dat 

geen passend niveau van gegevensbescherming waarborgt, zal de overdracht slechts gebeuren indien er 

een schriftelijke overeenkomst tussen Libertex en de derde partij is gesloten. De schriftelijke 

overeenkomst zal zijn gebaseerd op de door de Europese Commissie goedgekeurde 

modelcontractbepalingen (en eventuele bijgewerkte versies daarvan). — Voor nadere informatie, onder 

meer over de wijze waarop we uw persoonsgegevens beschermen wanneer deze gevallen zich voordoen, 

zie de paragraaf "Overdracht van uw informatie buiten de EER". 

We zullen persoonsgegevens delen met rechtshandhavingsinstanties of andere autoriteiten indien vereist 

door de toepasselijke wetgeving. 

8. Cookiegegevens  

We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om onze diensten te verlenen en te ondersteunen. 

Wanneer u onze website gebruikt, zullen we cookies gebruiken om u te onderscheiden van andere 

gebruikers van onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer of 

apparaat worden opgeslagen wanneer u bepaalde pagina's bezoekt of bepaalde handelingen verricht op 

deze en andere websites. Ze worden gebruikt om uw browser te helpen uw keuzes te onthouden en de 

juiste informatie voor u weer te geven - zoals items in uw winkelmandje - en u niet te behandelen als een 

nieuwe bezoeker telkens wanneer u een pagina bezoekt. 

Sommige cookies worden alleen ingesteld voor de duur van uw bezoek ("sessiecookies") om u wegwijs te 

maken en u relevante informatie te geven. Andere worden voor een langere periode ingesteld 

("permanente cookies") zodat uw browser uw keuzes van een vorig bezoek kan onthouden. De 

opgeslagen cookies kunnen uw apparaat niet beschadigen, zijn anoniem en zijn uniek voor uw browser. 

U kunt ervoor kiezen om deze cookies uit te schakelen of te blokkeren in uw browser, maar zonder 

sommige cookies zal onze site niet werken. Voor meer gedetailleerde informatie over cookies kunt u 

terecht op www.allaboutcookies.org. 

http://www.allaboutcookies.org/
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9. Hoe werken onze wereldwijde diensten 

9.1. Overdracht van uw gegevens buiten de EER  

Informatie die binnen de Europese Economische Ruimte ("EER") wordt verzameld, kan bijvoorbeeld 

worden overgedragen aan landen buiten de EER voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven, 

en op grond van de wettelijke basis van contractuele noodzaak en naleving van onze wettelijke 

verplichtingen.  

Wanneer gegevens buiten de EER worden overgedragen, maken wij en onze verwerkers gebruik van 

standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, evenals andere 

middelen volgens de wetgeving van de Europese Unie, en kunnen we uw toestemming verkrijgen om 

gegevensoverdrachten vanuit de EER naar andere landen te legitimeren. 

Hoe we reageren op wettelijke verzoeken of schade voorkomen 

We hebben toegang tot uw gegevens, bewaren deze en delen deze op verzoek met regelgevende 

instanties, rechtshandhavingsinstanties of andere instanties:  

● We kunnen reageren op wettelijke verzoeken wanneer we er te goeder trouw van overtuigd zijn 
dat de reactie vereist is door de wet in dat rechtsgebied, van invloed is op gebruikers in dat 
rechtsgebied, en in overeenstemming is met internationaal erkende normen.  
 

●  Wanneer wij te goeder trouw menen dat het noodzakelijk is om: fraude, onbevoegd gebruik van 
de diensten of producten, schendingen van onze voorwaarden of ons beleid, of andere schadelijke 
of illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken; om onszelf (met inbegrip van 
onze rechten, eigendommen of producten), u of anderen te beschermen, onder meer als 
onderdeel van onderzoeken of reglementaire onderzoeken; of om de dood of dreigend lichamelijk 
letsel te voorkomen. Zo verstrekken we en ontvangen we bijvoorbeeld, indien relevant, 
informatie aan en van derden over de betrouwbaarheid van uw account om fraude, misbruik en 
andere schadelijke activiteiten op en buiten onze producten te voorkomen. 
 

Informatie die we over u ontvangen (inclusief financiële transacties zoals gegevens met betrekking tot 

stortingen en opnames) kan voor langere tijd worden ingezien en bewaard wanneer deze het onderwerp 

is van een gerechtelijk verzoek of een wettelijke verplichting, een onderzoek door de overheid, of 

onderzoeken naar mogelijke schendingen van onze voorwaarden of ons beleid, of anderszins om schade 

te voorkomen. We bewaren ook informatie van accounts die zijn gedeactiveerd wegens schending van de 

voorwaarden gedurende ten minste een jaar om herhaald misbruik of andere schendingen van de 

voorwaarden te voorkomen.  

10. Uw rechten  

Krachtens deAlgemene Verordening Gegevensbescherming, heeft u een aantal belangrijke rechten. Kort 

samengevat zijn dat:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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● het recht op geoorloofde verwerking van gegevens en transparantie over hoe wij uw 

persoonsgegevens gebruiken,  

● Het recht op toegang tot persoonsgegevens via een verzoek tot inzage. Uw verzoek moet schriftelijk 

worden gericht aan dpo@libertex.com. We kunnen u een identiteitsbewijs vragen voordat we u de 

gegevens verstrekken. Gewoonlijk zijn er geen kosten verbonden aan dergelijke verzoeken. In een 

beperkt aantal omstandigheden kunnen we echter een administratieve vergoeding vragen (en we 

zullen u in antwoord op uw verzoek laten weten of dat het geval is). 

● Het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd indien deze onjuist 

blijken te zijn: ons verzoeken om eventuele fouten in uw gegevens die wij in ons bezit hebben, te 

corrigeren.  

● Het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist als ze niet langer nodig zijn. In 

sommige omstandigheden is dit recht niet van toepassing, bijvoorbeeld als er een andere 

dwingende reden is waarom we uw gegevens moeten bewaren of verwerken (en we zullen u in 

antwoord op uw verzoek informeren als dat het geval is). 

● Recht op overdraagbaarheid van gegevens: om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in 

een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en het recht 

deze gegevens in bepaalde situaties aan een derde partij (een andere 

verwerkingsverantwoordelijke) door te geven.  

● Het recht om uw toestemming voor de verwerking te allen tijde in te trekken, indien van toepassing, 
d.w.z. wanneer we ons baseren op uw toestemming om de gegevens te verwerken en niet op een 
andere wettelijke reden voor verwerking.  

● Het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
voor direct marketing.  

● Het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op 
geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering die rechtsgevolgen voor u heeft of 
aanzienlijke invloed voor u heeft. 

● Het recht om in bepaalde andere situaties bezwaar te maken tegen onze verdere verwerking van 
uw persoonsgegevens. Of anderszins onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in 
bepaalde omstandigheden  

 

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u: 

● ons e-mailen, bellen of schrijven via info@libertex.com OF contact opnemen met onze dienst voor 
gegevensbescherming via dpo@libertex.com 

● geef ons voldoende informatie om u te identificeren (bijv. rekeningnummer, gebruikersnaam, 
registratiegegevens),   

● bezorg ons een identiteitsbewijs en adres (een kopie van uw paspoort/identiteitsbewijs of 
rijbewijs en een recente rekening van een nutsbedrijf of creditcard), en  

● laat ons weten op welke informatie uw verzoek betrekking heeft, inclusief eventuele rekening- of 
referentienummers, als u die heeft.  

Indien u zich wenst af te melden voor e-mails of marketingcommunicatie, kunt u ook klikken op de knop 

'afmelden' onderaan de e-mail, of een e-mail sturen naar info@libertex.com waarin u dit vermeldt.  

mailto:dpo@libertex.com
mailto:info@libertex.com
mailto:info@libertex.com
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11. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens 

11.1. Redenen waarvoor we uw persoonsgegevens kunnen verzamelen en gebruiken:  
 

11.1.1. Wettelijke basis voor verwerking  

Volgens de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming moet er een wettelijke basis zijn voor elke 

verwerking van persoonsgegevens (tenzij een vrijstelling of afwijking van toepassing is). Wij baseren ons 

op:  

● Contractuele noodzaak  Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met de 
betrokkene of om stappen te ondernemen om een contract te sluiten voor het uitvoeren van 
gereguleerde activiteiten, wanneer verwerking noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van 
het contract met de betrokkene of om zijn verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het 
aangaan van een contract.    

● Naleving van wettelijke verplichtingen De verwerking is noodzakelijk voor de naleving van onze 
wettelijke verplichting. Libertex heeft de noodzaak om aan een wettelijke verplichting te voldoen.  

● Gerechtvaardigd belang Gegevens worden alleen verwerkt wanneer dit noodzakelijk is voor de 
behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Libertex, en deze belangen of grondrechten 
niet zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, en de verwerking 
geen ongerechtvaardigde schade zou veroorzaken. Het is bijvoorbeeld een gerechtvaardigd 
belang van Libertex om persoonsgegevens van betrokkenen te verwerken om bedrijfsactiviteiten 
uit te breiden, nieuwe zakenrelaties te ontwikkelen, fraude te voorkomen, de veiligheid van onze 
systemen te handhaven indien/waar nodig, of onze diensten te optimaliseren, aan te passen of 
te verbeteren. Aan de betrokkene moet informatie worden verstrekt over het specifieke 
gerechtvaardigd belang indien een verwerking op deze bepaling is gebaseerd.  

12. Beveiliging van uw persoonsgegevens  

Uw gegevens worden opgeslagen en vertrouwelijk behandeld overeenkomstig de wetgeving inzake de 

bescherming en verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is in het rechtsgebied waarin 

Libertex, waarbij u zich hebt aangemeld, is gevestigd.  

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens per 

ongeluk verloren gaan, misbruikt, gewijzigd, openbaar gemaakt of op ongeoorloofde wijze toegankelijk 

gemaakt worden. We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot diegenen die een effectieve 

zakelijke noodzaak hebben om deze te kennen. Degenen die uw informatie verwerken, doen dit alleen op 

een geautoriseerde manier en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.  

We beschikken ook over procedures om in te grijpen bij een vermoeden van inbreuk op de 

gegevensbeveiliging. We zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte brengen van 

een vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.  
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13. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard   

13.1. Gegevensbewaring:  
U kunt uw account op elk gewenst moment sluiten, maar voor controledoeleinden bewaart Libertex 

persoonsgegevens gedurende een periode van ten minste vijf jaar na het sluiten van het account, zodat 

we kunnen voldoen aan onze verplichtingen inzake het bijhouden van gegevens op grond van de anti-

witwasregelgeving.  

Aan het einde van die periode zullen we alle persoonsgegevens met betrekking tot u verwijderen, tenzij 

een wettelijke verplichting vereist dat de gegevens voor langere tijd worden bewaard, of de betrokkene 

er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat zijn gegevens voor langere tijd worden bewaard.   

14. Wat gebeurt er bij een bedrijfsmatige verandering?  

Indien we Libertex of onze activa verkopen of anderszins geheel of gedeeltelijk overdragen aan een andere 

organisatie (bijvoorbeeld in het kader van een transactie zoals een fusie, overname, faillissement, 

ontbinding, liquidatie), kunnen uw gegevens zoals uw naam en e-mailadres en eventuele andere gegevens 

die via de dienst zijn verzameld, deel uitmaken van de verkochte of overgedragen zaken. U blijft eigenaar 

van uw gebruikersinhoud. De koper of verkrijger zal zich moeten houden aan de verplichtingen die wij in 

dit privacybeleid hebben aangegaan.  

15. Hoe kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit 

We hopen dat onze functionaris voor gegevensbescherming, de klantenondersteuning of het 

nalevingsteam elke vraag of bezorgdheid die u over ons gebruik van uw informatie naar voren brengt, 

kunnen oplossen.  

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een 

toezichthoudende autoriteit in de staat van de Europese Unie (of Europese Economische Ruimte) waar u 

werkt, gewoonlijk verblijft of waar een vermeende inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming 

heeft plaatsgevonden. De toezichthoudende autoriteit in Cyprus is het Bureau van de Commissaris voor 

de bescherming van persoonsgegevens ("Commissaris"): u kunt contact met hem opnemen via 

commissioner@dataprotection.gov.cy of telefonisch via het nummer +35722818456.  

Adres: 1, Iasonos Str. 2nd floor, 1082 Nicosia, Cyprus  

P.O. BOX 23378, 1682 Nicosia  

16. Hoe kunt u contact met ons opnemen 

Neem contact met ons op via info@libertex.com of met onze functionaris voor gegevensbescherming via 

dpo@libertex.com als u vragen heeft over dit privacybeleid of over de gegevens die we over u bewaren.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
mailto:commissioner@dataprotection.gov.cy
mailto:info@libertex.com
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17. Nationale vereisten  

Libertex voldoet aan zowel de AVG als de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.  

Indien de toepasselijke nationale wetgeving een hoger niveau van bescherming van persoonsgegevens 

vereist dan dit beleid/deze richtlijnen, dienen deze strengere vereisten te worden nageleefd. Indien het 

beleid/de richtlijnen van Libertex strenger zijn dan de lokale wetgeving, dient ons beleid/dienen onze 

richtlijnen te worden nageleefd.  

 

 

 

 


