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Privacy Statement
Laatst gewijzigd mei 2018
yes-man.nl is de geregistreerde handelsnaam van Crowd Lease B.V. gevestigd aan de Karel
Boumanstraat 15 te Vught en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64804267.
We streven ernaar de privacy en de vertrouwelijkheid te beschermen van persoonsgegevens die yesman.nl verwerkt in verband met de diensten die wij aan onze klanten leveren. yes-man.nl zal uw
persoonsgegevens zorgvuldig en altijd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving
verwerken. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken in onze
bedrijfsvoering. Wij verzamelen, gebruiken, delen en verwerken persoonsgegevens die nodig zijn
voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden genoemd of die wettelijk zijn toegestaan.
Contactgegevens:
Correspondentieadres: Crowd Lease B.V.
Karel Boumanstraat 15
5262 HM Vught
E-mail:
Info@yes-man.nl
Telefoonnummer:
073 - 203 22 75
Bij vragen over de verwerking van persoonsgegevens gelieve contact op te nemen met de
Functionaris Gegevensbescherming Jente Swanenberg. Zij is te bereiken via jente@yes-man.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?
Gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u, worden gezien als
persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zijn met ons gedeeld omdat u als investeerder/
ondernemer aan ons verbonden bent en/ of als u interesse in ons heeft getoond via bijvoorbeeld de
nieuwsbrief.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type
Bankrekeningnummer
Bedrijfsgegevens zoals: jaarcijfers, businessplannen, KVK uittreksels en prognoses.
Paspoort of ID-bewijs (zonder zichtbaar BSN nummer)
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en-/of telefonisch.
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Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
yes-man.nl werkt samen met Crowdpartners B.V., een organisatie die onder toezicht staat van de
AFM en de benodigde ontheffingen en vergunningen heeft. yes-man.nl verwerkt in samenwerking
met Crowdpartners B.V. de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
kredietwaardigheidscheck
paspoort of ID-bewijs.
De dienstverlening van yes-man.nl richt zich op Crowdlease®, een financieringsoplossing, waarbij een
bedrijf via een online platform bedrijfsmiddelen kan leasen, die gefinancierd worden door de 'crowd'.
Hierbij is het belangrijk om een zo compleet beeld te krijgen van de ondernemingen of potentiële
investeerders om een goed financieringsadvies uit te kunnen brengen. Hiervoor kan het zijn dat yesman.nl een kredietwaardigheidstoets laat uitvoeren. Dit doen wij door de noodzakelijke
persoonsgegevens te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar (Crowdpartners B.V.), die
deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken. In lijn met de voorschriften van de AFM neemt
onze partner Crowdpartners B.V. een investeerderstoets af om u bewust te maken van de risico's van
investeren in crowdfunding.

Waarvoor gebruikt yes-man.nl de persoonsgegevens?
yes-man.nl gebruikt de persoonsgegevens om het volgende te realiseren:
Het uitvoeren van onze diensten en overige service;
Contact met u opnemen indien dit nodig is;
Het versturen van informatie;
Gegevens correct in onze administratie verwerken en bijwerken als er wijzigingen zijn;
meten welke klanten gebruik maken van onze diensten zodat we onze bedrijfsactiviteiten
hierop aan kunnen laten sluiten en om onze diensten te verbeteren;
Communicatie met de onderneming waarmee de Crowdlease© is of wordt gesloten;
Het verrichten van analyses;
Marketingactiviteiten (nieuwsbrieven via Mailchimp via Bright Idiots, acties via e-mail);
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaart yes-man.nl uw persoonsgegevens?
yes-man.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden maximaal
7 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Voor een nieuwsbrief kunt u zichzelf gemakkelijk afmelden, uw gegevens worden z.s.m. verwijderd.

Delen met anderen
yes-man.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering
van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bright Idiots
verzendt namens yes-man.nl de nieuwsbrief. Zij hebben alleen toegang tot naam en emailadres, wat
uitsluitend gebruikt wordt voor het verzenden van de nieuwsbrief van yes-man.nl.

Cookies
yes-man.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine digitale
bestanden waaruit informatie kan worden gehaald. De website kan daardoor makkelijker worden
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gebruikt en dient ook om uw voorkeuren te weten te komen en daardoor relevantere informatie aan
u te kunnen tonen. Cookies worden opgeslagen op uw computer, tablet, telefoon of ander apparaat
waarmee u de website raadpleegt en zijn doorgaans eenvoudig te verwijderen.
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.

Google analytics
yes-man.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website
gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden
hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan yes-man.nl te kunnen
verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen
bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. yes-man.nl heeft hier
geen invloed op. yes-man.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via yes-man.nl verkregen
Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@yes-man.nl. yes-man.nl zal zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
yes-man.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van yes-man.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te
borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. yes-man.nl maakt gebruik van
beveiligingssoftware om uw gegevens te beschermen, zoals een virusscanner en firewall.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door yes-man.nl verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met yes-man.nl op via info@yes-man.nl. yes-man.nl is een
website van Crowd Lease B.V.
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