
DISCLAIMER 

Beleggeruitlegger.nl en Scholenstrijd.nl zijn educatieve websites/apps ontworpen om 
jongeren en docenten in het middelbaar onderwijs informatie te geven over de 
functionering van kapitaalmarkten. Beide zijn in eigendom van Stichting Capital Amsterdam 
(https://www.capitalamsterdam.com, hierna “SCA”) en worden door SCA geëxploiteerd 
zonder enig commercieel oogmerk. 

SCA, haar bestuur, werknemers en/of door haar ingeschakelde derden, 
kunnen/mogen/zullen geen beleggingsadvies geven. Hoewel SCA haar best heeft gedaan om 
de informatie zo juist en compleet mogelijk te maken, kan dat zeker niet gegarandeerd 
worden. Iedere verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie ligt bij de 
gebruiker. SCA, haar bestuur, werknemers en/of door haar ingeschakelde derden zullen 
onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk (kunnen) zijn voor enige schade die het 
gevolg is van het gebruik van de door gepresenteerde informatie en/of het gebruik daarvan. 

Persoonlijke informatie die de gebruiker over zichzelf ter beschikking stelt aan SCA zal alleen 
worden gebruikt onder de voorwaarden van onze privacyverklaring  

 

PRIVACYVERKLARING 

 

SCA Privacyverklaring 

SCA respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. SCA verstrekt 

uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden en houdt zich aan alle 

toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Voor vragen of opmerkingen over ons privacy- en 

cookiebeleid kunt u altijd contact opnemen met SCA via ons email adres: 

info@capitalamsterdam.com 

Inhoud van deze privacyverklaring 
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1. Contactgegevens en Privacyfunctionaris. 

 

Stichting Capital Amsterdam 

Adres: Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam. 

E-mail: info@capitalamsterdam.com]. Privacy gerelateerde vragen kunt u sturen naar dir adres. 

 
Privacyfunctionaris 

Naam: Dhr. G.M. Warringa 

E-mail: gmw2505@gmail.com 

 
2. Hoe verzamelt SCA persoonsgegevens? 

SCA verzamelt persoonsgegevens op verschillende manieren. Bijvoorbeeld: 

• wanneer u deze verstrekt door gebuikt te maken van onze websites/apps; 

• wanneer u SCA belt, mailt of met SCA contact opneemt; 

• als u bij SCA op bezoek komt 

 

3. Welke persoonsgegevens verwerkt SCA waarvoor en op welke grond? 

 

Websites 

SCA is eigenaar van de volgende websites: 

o Beleggeruitlegger.nl; 

o Scholenstrijd.nl 

o Capitalamsterdam.nl 

o Beursgeschiedenis.nl 

 



Op deze websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. We maken hierbij 

gebruik van Google Analytics en hebben daartoe een vewerkersovereenkomst met Google 

gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw 

IP-adres wordt nadrukkelijk niet opgeslagen. De volgende persoonsgegevens worden 

gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website(s): 

o het laatste octet van het IP-adres van uw computer; 

o het tijdstip van opvraging; 

o gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt (“cookies”). 

 

Uw IP-adres is voor ons niet zichtbaar in de rapportages. Google maakt een vervangende 

bezoekers-id aan, die na 36 maanden automatisch wordt verwijderd. Afgezien van Google 

Analytics maakt SCA geen gebruik van Google diensten. Wij hebben de functie “gegevens 

delen” uitgeschakeld. 

Social Media 

SCA verzamelt persoonsgegevens via social media kanalen zoals: Facebook, Twitter, 

Instagram, Pinterest en Linkedin. SCA gebruikt alleen uw accountnaam zodat SCA op uw 

bericht kunnen reageren. 

Nieuwsbrieven 

SCA biedt nieuwsbrieven aan. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming 

toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich 

kunt afmelden. Meldt u zich af, dan worden uw gegevens binnen 30 dagen verwijderd. Voor 

het aanmelden vult u de volgende persoonsgegevens in: 

o e-mailadres, voornaam, achternaam, geboortedatum; 

o postcode en huisnummer, land, straat, woonplaats; 

o telefoon nummer; 

o ik ben leerling/docent/anders 

o opleiding en school (indien van toepassing) 

Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt nooit aan derden beschikbaar gesteld voor 

andere doeleinden dan het versturen en technisch functioneren van de nieuwsbrief. 

4. Beveiliging 



 

SCA maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat 

onbevoegden toegang hebben tot persoonsgegevens. SCA maakt daarbij gebruik van 

beveiligde verbindingen (Secure Socket Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en de 

website(s) wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invult/ doorgeeft. 

5. Inzage en wijzigingen van uw gegevens 

U hebt het recht uw persoonsgegevens: 

• in te zien 

• te laten verwijderen 

• te laten corrigeren 

 

Ook kunt u (verleende) toestemming intrekken of meer uitleg krijgen over hoe SCA omgaat 

met (uw) persoonsgegevens. U kunt hierover contact met ons opnemen via [mailadres].  

 
6. Bewaartermijnen 

U persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die is afgestemd op wettelijke 

regels, of als er geen regels zijn, een periode die redelijk is voor de doeleinden waarvoor de 

persoonsgegevens zijn verzameld. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd of 

geanonimiseerd.  

 
7. Klachten 

Als u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen 

met de Privacy Functionaris via Gmw2505@gmail.com. Als u niet tevreden bent over hoe 

SCA uw klacht afhandelt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

8. Websites en tools van derden 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites en tools van derden die door middel van 

links met de website(s) of server zijn verbonden. SCA garandeert niet dat deze derden op 

een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.  

9. Wijzigingen privacy verklaring 



SCA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het 

verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze 

wijzigingen op de hoogte bent. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 April 2022. 

 
 

 


