
Privacyverklaring 
 
Yeald B.V., Yeald M&A B.V. en Yeald Real Estate B.V., hierna gezamenlijk aangeduid als “Yeald”, zijn 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met 
de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring zijn de beweegredenen hieromtrent vastgelegd. 
 
Toepasselijkheid 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door klanten en relaties verstrekte 
persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en 
gebruik van de websites van Yeald. 
 
Grondslag verwerking persoonsgegevens 
Yeald behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Yeald verwerkt uw persoonsgegevens 
doordat u gebruik maakt van onze website en als u zich aanmeldt als klant of relatie. Voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens baseert Yeald zich op de volgende grondslagen: 

- uw toestemming (deze kunt u ook weer intrekken door contact met ons op te nemen); 
- ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent; 
- ter voldoening aan een wettelijke verplichting die op ons rust; 
- ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van Yeald of dat van een derde.  

 
Yeald verzamelt uitsluitend gegevens zoals (bedrijfs)naam, functie, adres, telefoonnummer en  
e-mailadres en financiële gegevens met betrekking tot transacties of gegevens die relevant zijn voor 
onze zakelijke relatie voor zover dit noodzakelijk is. Niet-noodzakelijke persoonsgegevens zoals BSN 
en pasfoto op het legitimatiebewijs worden onzichtbaar gemaakt met de KopieID app of Adobe.  
 
In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Yeald, kunnen wij gegevens verzamelen, 
vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Voor de verwerking van die 
persoonsgegevens heeft Yeald een gerechtvaardigd belang, bestaande uit het optimaliseren van de 
website door erachter te komen welke informatie het meest relevant is voor bezoekers. Het gaat 
hierbij om gegevens zoals een IP-adres. 
 
Cookies of vergelijkbare technieken 
Via de website van Yeald wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel 
van de “Analytics”-dienst. De website van Yeald maakt uitsluitend gebruik van analytische cookies. 
Gebruik van Google Analytics ten behoeve van Yeald geschiedt geheel conform de regelgeving als 
neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
 
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. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. 
 
Het gebruik van analytische cookies is noodzakelijk om het surfgedrag op onze website analyseren om 
op die manier de functionering daarvan te optimaliseren. Google kan verplicht zijn informatie aan 
derden te verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de 
informatie namens Google verwerken. Yeald heeft hier geen invloed op. Het is Google door Yeald 
uitdrukkelijk niet toegestaan de verkregen persoonsgegevens via Google Analytics te gebruiken voor 
andere producten, diensten en medewerkers van Google.  Bovendien worden IP-adressen bij de 
verwerking door Google geanonimiseerd. 
 
Voor meer informatie verwijst Yeald u naar het privacy beleid van Google en het privacy beleid van 
Google Analytics. 
 
Yeald stelt uw persoonsgegevens in beginsel niet ter beschikking aan derden. Yeald verstrekt 
uitsluitend persoonsgegevens aan derden, indien Yeald hiertoe wettelijk wordt verplicht, 
bijvoorbeeld in het kader van de voorkoming of opsporing van strafbare feiten, of indien dit nodig is 
voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. In het kader van de toepassing van de Wet 
ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) bestaat de mogelijkheid dat 
Yeald een ongebruikelijke transactie moet melden bij FIU-Nederland.  
 



Indien en voor zover Yeald bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik maakt van de diensten 
van derden (waaronder het beheer van de website) die in dit verband toegang hebben tot de 
persoonsgegevens van klanten of relaties van Yeald, geldt dat Yeald met die partijen een 
verwerkingsovereenkomst heeft gesloten als waarborg voor de bescherming van uw 
persoonsgegevens. 
 
Uw rechten 
We gebruiken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk, 
per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. U kunt altijd inzicht krijgen in uw 
persoonsgegevens die door Yeald worden verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of 
laten verwijderen (tenzij wij de persoonsgegevens moeten bewaren voor wettelijke doeleinden). 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de persoonsgegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yeald en heeft 
u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om 
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of mededeling tot intrekking van uw toestemming of 
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yeald.nl. 
  
Yeald wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Bewaartermijnen 
Yeald bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij beëindiging van de sollicitatieprocedure zonder dat de 
sollicitant wordt aangenomen, geldt dat gegevens van de sollicitant verkregen in het kader van een 
sollicitatieprocedure in beginsel vier weken na beëindiging zullen worden verwijderd. Wanneer een 
sollicitant instemt met het bewaren van haar gegevens voor andere (toekomstige) functies bij Yeald, 
hanteert Yeald een bewaartermijn van maximaal een jaar na het einde van de sollicitatieprocedure 
in het kader waarvan de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld. Voor zover de wet geen 
andere bewaartermijn voorschrijft, hanteert Yeald voor haar overige (klant)relaties een termijn van 
5 jaar na het einde van de klantrelatie, waarna de gegevens vernietigd worden. Indien sprake is van 
verwerking van persoonsgegevens in het kader van een Wwft-cliëntenonderzoek, geldt dat deze 
gegevens worden bewaard tot vijf jaar na beëindiging van de opdracht overeenkomstig hetgeen 
hieromtrent is bepaald in de Wwft. 
 
Beveiliging 
Yeald neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op met ons kantoor. 
 
Wijzigingen privacyverklaring 
Yeald behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest 
recente versie is te allen tijde terug te vinden via onze website www.yeald.nl.  
 
Contactgegevens: 
Heeft u vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van Yeald, dan kunt u deze richten aan 
Yeald, Boswoning 4a, 2675 DZ Honselersdijk, telefoon: +31 174 75 25 00 of via info@yeald.nl. 
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