Privacy Statement van BioTop Consultancy
BioTop Consultancy B.V. (hierna: “BioTop”) respecteert de privacy van eenieder van wie
persoonsgegevens door BioTop worden verwerkt. BioTop zal uw persoonsgegevens verwerken in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (Verordening (EU)
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016). Met deze Privacy Statement
wordt u geïnformeerd over de wijze waarop BioTop met uw persoonsgegevens omgaat.
1. Contactgegevens
BioTop Consultancy BV
Laan Nieuwer-Amstel 36
1182 JT Amstelveen
Tel. +31 6 55892369
E-mail: c.vanlaar@biotopconsultancy.nl
Website: www.biotopconsultancy.nl
2. De doelgroep voor deze Privacy Statement
Dit Privacy Statement is van toepassing op:
 Klanten van BioTop;
 Potentiële klanten van BioTop, waaronder bestaande contacten, personen die zelf contact
opnemen met BioTop of personen die BioTop tijdens zakelijke bijeenkomsten ontmoet;
 Personen die hun contactgegevens hebben ingevuld op het formulier op de website van BioTop.
3. Persoonsgegevens die BioTop verwerkt
BioTop verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch, via email, visitekaartjes of via het contactformulier op de website van BioTop. Daarnaast worden
persoonsgegevens verwerkt die zijn ontleend aan openbare websites, LinkedIn, of persoonsgegevens
uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het kan gaan om de volgende gegevens:
Contactgegevens: naam, e-mail adres en telefoonnummer;
Persoonsgegevens: geslacht;
Bedrijfsgegevens: bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, loongegevens;
Betalingsgegevens: e-mail adres voor facturatie.
4. Rechtsgrond van de verwerking
BioTop verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
 Als u hiervoor toestemming heeft gegeven. U heeft altijd het recht om deze toestemming in te
trekken;
 Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;
 Om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel
van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van BioTop;
 Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van BioTop of van een derde, behalve
wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van
persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
5. Gebruik van uw persoonsgegevens
BioTop verwerkt persoonsgegevens om:
 Een overeenkomst te kunnen uitvoeren, zoals het identificeren van financieringsmogelijkheden
voor projecten en het opstellen van subsidie- en kredietaanvragen. BioTop verwerkt uitsluitend
de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst;
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De voor u uitgevoerde werkzaamheden te kunnen factureren;
U de informatie te kunnen leveren waar u om heeft gevraagd;
Te registreren welke werkzaamheden BioTop voor u heeft uitgevoerd;
Contact met u op te nemen, bijv. om u op relevante subsidiemogelijkheden te attenderen;
Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

6. Bewaring persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door BioTop slechts bewaard voor zo lang dat gelet op de doeleinden
waarvoor zij zijn verkregen noodzakelijk is. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op
de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.
7. Beveiliging persoonsgegevens
BioTop legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens
te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen
garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging,
een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te
beschermen gegevens met zich meebrengen. Hierbij kunt u denken aan beveiligingssoftware zoals
een virusscanner en firewalls, een beveiligde internetverbinding en dubbele authenticatie. De
maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
8. Dienstverleners (verwerkers)
BioTop schakelt dienstverleners in (verwerkers) die in opdracht van, en onder verantwoordelijkheid
van BioTop uw persoonsgegevens verwerken of toegang tot uw persoonsgegevens hebben. BioTop
maakt gebruik van een hostingprovider om de website en e-mailvoorzieningen van BioTop te kunnen
exploiteren, een ICT-dienstverlener om de ICT veilig en up-to-date te houden en een
administratiekantoor om de administratie en boekhouding te verzorgen. Met alle verwerkers heeft
BioTop een verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan de eisen die de Algemene
Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.
9. Delen van persoonsgegevens met derden
In de volgende gevallen worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden:
 Bij het indienen van een subsidie- of kredietaanvraag worden de voor die aanvraag relevante
persoonsgegevens gedeeld met de subsidie- of kredietverstrekkende instantie om gevolg te
kunnen geven aan de eisen van de verstrekker van de subsidie of het krediet;
 Voorafgaand aan, of tijdens het opstellen van de aanvraag kunnen persoonsgegevens worden
gedeeld met de subsidie- of kredietverstrekkende instantie om advies m.b.t. de aanvraag te
kunnen krijgen;
 Bij subsidieaanvragen door een samenwerkingsverband is het noodzakelijk dat de benodigde
persoonsgegevens binnen het samenwerkingsverband worden gedeeld;
 Indien BioTop op basis van een wettelijke verplichting of rechtelijke uitspraak verplicht is om
persoonsgegevens aan derden te verstrekken zal daaraan worden voldaan
 BioTop verkoopt uw persoonsgegevens nooit door aan derden.
10. Cookies
BioTop gebruikt op haar website uitsluitend technische, functionele en analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy omdat uitsluitend anonieme gegevens over het bezoek aan de website
worden verzameld. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die BioTop gebruikt zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor
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dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.
11. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om BioTop Consultancy te verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door BioTop bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten
in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming,
heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de
rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking
van uw persoonsgegevens sturen naar c.vanlaar@biotopconsultancy.nl of bellen naar 06 55892369.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. BioTop wil u er tevens op
wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. In
geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, kunt u contact opnemen met
de toezichthoudende autoriteit aldaar.
12. Veranderingen
Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die
we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving
wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. We nodigen u daarom uit het
Privacy Statement regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen
zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.
Amstelveen, 20 mei 2018
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