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1. Inleiding 

De Europese Commissie (hierna “de Commissie”) heeft zich ertoe verbonden uw 

persoonsgegevens te beschermen en uw privacy te respecteren. De Commissie verzamelt en 

verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 

door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens. 

Deze privacyverklaring geeft uitleg over de reden voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens, de manier waarop wij alle verstrekte persoonsgegevens verzamelen, 

verwerken en beschermen, hoe die informatie wordt gebruikt en welke rechten u hebt met 

betrekking tot uw persoonsgegevens. U vindt hier ook de contactgegevens van de 

verwerkingsverantwoordelijke bij wie u zich op uw rechten kunt beroepen, de functionaris voor 

gegevensbescherming en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. 

Hieronder vindt u informatie over de gegevensverwerking "Eén enkel toegangspunt inzake EU-

financiering" door de verwerkingsverantwoordelijke. 

2. Waarom en hoe verwerken we uw persoonsgegevens? 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.NLD&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt, gebruikt en publiceert, met de hulp van een 

externe contractant, uw bedrijfscontactgegevens, waaronder een aantal persoonsgegevens, op 

de openbare website access2finance.eu, om bedrijven te helpen contact op te nemen met 

financiële intermediairs in de EU om door de EU ondersteunde financiering aan te vragen.   

Wanneer u daar toestemming voor geeft, kan deze website persoonsgegevens verzamelen via 

cookies [https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_en.htm].  

Uw gegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, waaronder 

profilering. 

3. Op welke juridische grondslag(en) verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens: 

- om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke 

(artikel 5, lid 1, onder b) van Verordening (EU) 2018/1725), met name de artikelen 63 en 

154 van Financieel Reglement (EU, Euratom) 201/1046 op grond waarvan de 

zichtbaarheid van het optreden van de Unie en van de met de uitvoering van middelen 

van de Unie belaste entiteiten moet worden gewaarborgd, of 

- omdat u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de 
publicatie van contactgegevens, door het ondertekenen een toestemmingsformulier. U kunt uw 
toestemming op elk gewenst moment weer intrekken door te schrijven naar GROW-
C1@ec.europa.eu.  

4. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we? 

Met het oog op deze verwerking verzamelt de verwerkingsverantwoordelijke, met de hulp van 
een externe contractant, op de openbare website van uw instelling uw contactinformatie met 
het logo van uw instelling en verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:  

 e-mailadres en telefoonnummer (dat in sommige gevallen naar een bepaalde fysieke 
persoon verwijst). 

 
5. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om te 
voldoen aan het doel van de verzameling of verdere verwerking. Hieronder vindt u per categorie 
van verwerkte persoonsgegevens informatie over hoelang we die gegevens bewaren.  

De contactgegevens van financiële intermediairs worden verwerkt van het begin tot het einde 
van de beschikbaarheids- of investeringsperiode van het financiële product dat door het 
financiële instrument van de EU wordt ondersteund. Volgens de Commission Files Retention List 
(SEC(2012)713) bedraagt de bewaringstermijn voor indirect gecentraliseerd beheer van 
programma’s, financieringsinstrumenten en proefprojecten 10 jaar. Wij zullen echter 
persoonsgegevens bijwerken of wissen indien deze niet meer accuraat zijn en met name als de 
contactpersoon zijn/haar toestemming wijzigt of intrekt. 

6. Hoe beschermen en beveiligen we uw persoonsgegevens? 

Alle persoonsgegevens in elektronisch formaat (contactgegevens van financiële intermediairs in 

de EU) worden op de servers van de Europese Commissie of haar contractanten opgeslagen. 

Alle verwerkingen worden uitgevoerd overeenkomstig Besluit (EU, Euratom) 2017/46 over de 

beveiliging van communicatie- en informatiesystemen binnen de Europese Commissie. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
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Voor contractanten van de Commissie gelden specifieke contractuele bepalingen voor de 

verwerking van persoonsgegevens namens de Commissie, alsmede verplichtingen inzake 

vertrouwelijkheid die voortvloeien uit de algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”, 

Verordening (EU) 2016/679). 

Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de Commissie een aantal technische en 

organisatorische maatregelen genomen. De technische maatregelen zorgen voor een adequaat 

niveau van netwerkbeveiliging en bescherming van uw gegevens tegen verlies, verandering en 

ongeoorloofde toegang, dat is afgestemd op de risico's van de verwerking en de aard van de 

verwerkte persoonsgegevens. De organisatorische maatregelen houden in dat uw 

persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen die deze gegevens moeten 

kennen met het oog op de verwerking hiervan. 

 

7. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie geven we ze door? 

Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van de Commissie die 

verantwoordelijk zijn voor de verwerking ervan en voor bevoegd personeel volgens het "need-

to-know"-beginsel. Deze personen zijn gehouden aan statutaire, en waar nodig, aanvullende 

overeenkomsten inzake vertrouwelijkheid. 

Toegang tot persoonsgegevens wordt gedeeld met een externe contractant die de Europese 

Commissie helpt bij het verzamelen, gebruiken en publiceren van uw persoonlijke informatie op 

de website access2finance.eu . 

Indien u daarvoor toestemming geeft, worden de contactgegevens op de website gepubliceerd, 

waardoor bedrijven die steun van de EU aanvragen contact met u kunnen opnemen.  

Cookies  

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een apparaat van een 

gebruiker (zoals een computer, tablet of telefoon) worden gezet. Cookies worden 

gebruikt voor het functioneren van een website (functionele cookies) of voor het 

verzamelen van statistieken (analytische cookies). 

De cookies die de Commissie voor dit doel op uw apparaat opslaat, vallen onder het 

cookiebeleid van de Commissie: 

https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_nl.htm. 

Wanneer u de website [www.access2finance.eu] bezoekt, bewaren wij de 

browsergeschiedenis van uw bezoek maximaal 13 maanden. Deze informatie wordt 

daarna gewist. Het verzamelen, aggregeren en anonimiseren van gegevens vindt plaats 

in het datacentrum van de Europese Commissie met toepassing van passende 

veiligheidsmaatregelen. 

Cookies worden opgeslagen door Europa Analytics, de bedrijfsdienst die de 

doeltreffendheid en efficiëntie van de websites van de Europese Commissie op EUROPA 

meet. Meer informatie vindt u in de Record of Processing DPR-EC-00685 (Europa 

Analytics). 

De website werkt ook zonder cookies, maar met cookies is deze gebruiksvriendelijker. U 

kunt cookies wissen of blokkeren, maar sommige onderdelen van de website zullen dan 

niet naar behoren werken. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:32016R0679
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De in cookies opgeslagen informatie wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij 

delen de statistische gegevens niet met anderen. Deze cookies worden ook niet voor 

andere dan de hierboven beschreven doeleinden gebruikt. 

Indien u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden opgenomen in onze 

geanonimiseerde, geaggregeerde statistieken, dan kunt u dit aanduiden op onze pagina 

over de cookies. U kunt deze cookies desgewenst controleren en/of wissen. 

Op grond van artikel 3, punt 13, van Verordening (EU) 2018/1725 worden overheidsinstanties 

(zoals de Rekenkamer en het Hof van Justitie van de EU) die in het kader van een bijzonder 

onderzoek overeenkomstig het EU-recht of het nationale recht van een lidstaat 

persoonsgegevens ontvangen, niet als ontvangers beschouwd. De verdere verwerking van die 

gegevens door die overheidsinstanties moet voldoen aan de gegevensbeschermingsregels die 

op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn. 

Wij geven geen gegevens door aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u zich erop beroepen? 

Als "betrokkene" heeft u op grond van hoofdstuk III, artikelen 14-25, van Verordening (EU) 

2018/1725 bepaalde rechten, namelijk op inzage, rectificatie of verwijdering van de 

persoonsgegevens of op beperking van de verwerking daarvan. Voor zover van toepassing, 

heeft u ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken of om uw gegevens te laten 

overdragen. 

U heeft het recht om vanwege redenen die verband houden met uw specifieke situatie, 
bezwaar te maken tegen de – uit hoofde van artikel 5, lid 1, punt a), rechtmatige – verwerking 
van uw persoonsgegevens. 
 

U heeft uw persoonsgegevens verstrekt en toestemming voor de huidige verwerking gegeven 

aan de verwerkingsverantwoordelijke. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de 

verwerkingsverantwoordelijke hiervan in kennis te stellen door te schrijven naar GROW-

C1@ec.europa.eu. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid 

van de verwerking die heeft plaatsgevonden voordat u de toestemming heeft ingetrokken. 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke 

of, in geval van een geschil, met de functionaris voor gegevensbescherming. Indien nodig kunt u 

zich eventueel ook wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming. De 

nodige contactgegevens staan vermeld onder punt 9. 

Geef daarbij aan op welke verwerking(en) uw verzoek betrekking heeft door de onder punt 10 

genoemde referentie te vermelden. 

Verzoeken om toegang tot persoonsgegevens worden binnen een maand behandeld. Alle 
andere hierboven genoemde verzoeken worden uiterlijk 15 werkdagen na ontvangst 
behandeld. 

9. Contactgegevens 

- De verwerkingsverantwoordelijke 

Indien u zich wilt beroepen op uw rechten uit hoofde van Verordening (EU) 2018/1725, als u 

opmerkingen, vragen of zorgen heeft, of indien u een klacht wilt indienen met betrekking tot 

het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de 
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verwerkingsverantwoordelijke: Europese Commissie – Eenheid GROW C1 - Toegang tot 

financiering – E-mail: GROW-C1@ec.europa.eu  

- De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Commissie 

Bij een geschil met de verwerkingsverantwoordelijke over de verwerking van uw 

persoonsgegevens in het kader van Verordening (EU) 2018/1725 kunt u contact opnemen met 

de functionaris voor gegevensbescherming (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu). 

- De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) 

Als u meent dat de verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van uw persoonsgegevens 

uw rechten op grond van Verordening (EU) 2018/1725 heeft geschonden, kunt u een klacht 

indienen bij de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (edps@edps.europa.eu of 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en). 

10. Waar vindt u meer informatie? 

De DPO van de Commissie publiceert het register van alle verwerkingen van persoonsgegevens 

door de Commissie die zijn gedocumenteerd en aan hem zijn gemeld. Dit register kunt u 

raadplegen op: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-

principles/transparency/data-processing-register_nl. 

Deze specifieke verwerking is opgenomen in het openbaar register van de DPO met de volgende 

referentie: DPR-EC-00770 

mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_nl
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_nl

