Privacyverklaring Corona-Overbruggingslening (COL)
Bij het uitvoeren van de regeling voor de Corona-Overbruggingslening (‘COL’) en
het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups
(‘TOPSS’) worden ook persoonsgegevens verwerkt. Bij de aanvraag van een COL of
TOPSS verstrek je persoonsgegevens van jezelf en van derden. Ook zakelijke
gegevens die je verstrekt kunnen persoonsgegevens bevatten wanneer deze
(in)direct te herleiden zijn tot een persoon. In deze privacyverklaring tref je
informatie aan over de wijze waarop wordt omgegaan met de persoonsgegevens.
Uiteraard worden de persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
verwerkt.
De ROM’s, Invest-NL en Techleap zijn de verwerkingsverantwoordelijken in de zin
van de AVG voor de verwerkingen die plaatsvinden in het kader van de COLregeling en de TOPSS. Hierna samen ook aangeduid als ‘wij’ of ‘ons’.
ROM’s
De contactgegevens van de verschillende ROM’s zijn te vinden op deze pagina.
Invest-NL
Kingsfordweg 43-117 (Q-Port)
1043 GP Amsterdam
e-mail:info@invest-nl.nl
Techleap
Fred. Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam
privacy@techleap.nl
Contactformulier
Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de COL-regeling of TOPSS
verkrijgen wij via de aanvraag of omdat deze gegevens door de aanvrager op een
andere wijze of op een later moment aan ons worden verstrekt.
Bij de aanvraag verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• gegevens van de aanvrager, zoals contact- en NAW-gegevens
• contactgegevens van een contactpersoon met betrekking tot reeds verstrekte
financieringen (indien van toepassing)
• gegevens van aandeelhouders van de onderneming (contactgegevens, UBO en
gegevens met betrekking tot de aandelen) en structuurschema
• LinkedIn-profielen directieleden
• CV van de directieleden
• integriteitsverklaring van het bestuur
• gegevens co-financier(s), waaronder de investeringstrackrecord
• akkoordverklaringen

•
•

kenmerknummer aanvraag en overige inhoud/onderbouwing van de aanvraag
overige informatie die je ons verstrekt

Nadat de aanvraag in behandeling is genomen kunnen wij de volgende categorieën
van persoonsgegevens verwerken:
• inhoud van communicatie, via e-mail, telefoon of op andere wijze
• bank- en betaalgegevens
• achtergrondgegevens die online beschikbaar zijn, waaronder online
berichtgeving en kredietinformatie van de aanvrager, de oprichter(s),
bestuurder(s), aandeelhouder(s), co-financiers of andere investeerders
• informatie die door jezelf wordt verstrekt
Doeleinden
Wij verwerken deze persoonsgegevens om aanvragen in behandeling te nemen en
te beoordelen of een overbruggingskrediet kan worden verstrekt.
Meer specifiek verwerken wij de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Controle op de criteria voor het verstrekken van een lening en beoordeling van
de aanvraag
• het onderhouden van contact met betrekking tot de aanvraag
• het beantwoorden van vragen of opmerkingen, het verstrekken van informatie
en (toekomstig) relatiebeheer
• het behandelen van klachten
• verrichten van een aanvullend onderzoek naar de negatieve impact van het
Covid-19 virus op de aanvrager (indien dit noodzakelijk wordt geacht)
• controle op de integriteit en betrouwbaarheid van de aanvrager, de oprichter(s),
de bestuurder(s) en/of de aandeelhouder(s)
• het uitvoeren van een due diligence onderzoek op de aspecten commercie,
financieel, strategisch en juridisch
• controle op aanvullende voorwaarden, zoals het MVO beleid en de door InvestNL opgestelde uitsluitingscriteria voor financieringen
• het sluiten van de leningsovereenkomst en de uitvoering daarvan
• statistische doeleinden en wetenschappelijke doeleinden
• het innen van vorderingen en het treffen van incassomaatregelen (indien nodig)
• het naleven van wet- en regelgeving
• verantwoording richting bevoegde instanties, zoals op grond van de wettelijke
auditregels
• verantwoording richting private investeerders
• het uitvoeren van taken van algemeen belang en de verantwoording van die
taken
• het voldoen aan rechterlijke bevelen
• het doen van accountantscontrole
• het voeren van geschillen

Grondslagen voor de verwerking
De ROM’s hebben de opdracht gekregen vanuit de Rijksoverheid om uitvoering te
geven aan de COL-regeling. De verwerkingen van de persoonsgegevens die worden
uitgevoerd in het kader van de COL-regeling zijn noodzakelijk ter vervulling van
een taak van algemeen belang.
Voor de beoordeling van de TOPSS aanvraag en de verstrekking van de leningen
worden de persoonsgegevens verwerkt in voorbereiding op en ter uitvoering van de
leningsovereenkomst, waarbij sprake is van gerechtvaardigde belangen voor
Invest-NL en andere investeerders. De gerechtvaardigde belangen bestaan onder
meer uit de eigen financiële belangen, de continuïteit en duurzaamheid van de
eigen bedrijfsvoering en de bescherming van het eigen MVO beleid.
Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt om te kunnen voldoen aan
wettelijke verplichtingen, zoals verplichtingen op grond van financiële of fiscale
wet- en regelgeving.
Indien wij persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming, zal
afzonderlijk om toestemming worden gevraagd. Toestemming kan altijd worden
ingetrokken. De verwerking van persoonsgegevens tot aan het intrekken van de
toestemming is wel rechtmatig.
Delen van persoonsgegevens
Je vult de gegevens voor de aanvraag in op het platform van Techleap, die toegang
heeft tot de gegevens. Techleap verzorgt ook de technische ondersteuning
(helpdesk) en daarvoor kan het nodig zijn om de gegevens te raadplegen.
Nadat je een COL-aanvraag hebt ingediend wordt deze (automatisch) doorgestuurd
naar de ROM van je eigen regio. Mocht de aanvraag toch bij een andere ROM
thuishoren, dan wordt de aanvraag doorgestuurd naar de andere ROM. Voor COLaanvragen die tussen 1 juli en 1 oktober 2020 zijn ingediend worden de aanvragen
ook verstrekt aan een nationale commissie die een weging zal maken tussen de
diverse aanvragen. De nationale commissie bestaat uit een aantal personen van
verschillende ROM’s.
Indien je een TOPSS-aanvraag hebt ingediend wordt deze (automatisch)
doorgestuurd naar Invest-NL. Invest-NL kan de gegevens uit je aanvraag delen met
partijen die een due diligence uitvoeren of met potentiële investeerders.
Techleap stelt aan de hand van de aanvragen statistieken op, die ook worden
gedeeld met de betrokken ROM’s, Invest-NL en het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat. De statistieken worden tevens gepubliceerd, zoals bijvoorbeeld
op de website van ROM Nederland. De statistieken zijn niet herleidbaar tot de
aanvragers of de daarbij betrokken personen.

Je persoonsgegevens kunnen toegankelijk zijn voor derden indien dit noodzakelijk
is om de genoemde doeleinden te bereiken. Bijvoorbeeld IT-leveranciers en (indien
van toepassing) organisaties die een screening uitvoeren op je aanvraag en van de
aanvrager en diens bestuurders en/of aandeelhouders. Tevens kan het voorkomen
dat je persoonsgegevens aan een bevoegde instantie moeten worden verstrekt
vanwege de verantwoording door de ROM of Invest-NL of vanwege de naleving van
een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
Doorgifte buiten Europa
Techleap maakt gebruik van IT leveranciers in de Verenigde Staten van Amerika.
Techleap heeft met deze leveranciers afspraken gemaakt over de bescherming van
deze persoonsgegevens. Die afspraken zijn gebaseerd op de
modelcontractbepalingen van de Europese Commissie die te raadplegen zijn via
deze link. Op grond van deze afspraken is de leverancier verplicht om de
persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de Europese
regelgeving. Indien u een kopie wenst te ontvangen van deze afspraken dan kunt u
die opvragen bij Techleap via privacy@techleap.nl.
Social media
Als je een ROM of Techleap via social media kanalen gegevens verstrekt dan
kunnen jouw gegevens eveneens buiten de Europese Unie worden opgeslagen.
Daar hebben wij geen invloed op. Wil je daar meer over weten dan kun je de
privacyverklaringen van het betreffende social media kanaal raadplegen.
Bewaartermijnen
Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de te
bereiken doeleinden en ons daarbij houden aan de wettelijke bewaarplichten.
Rechten van betrokkenen
Je hebt het recht om ons een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling of
afscherming van je persoonsgegevens. Ook kun je ons om verwijdering van je
persoonsgegevens verzoeken. Je kunt tot slot bezwaar aantekenen tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke
omstandigheden.
Een verzoek of vragen over de verwerking van je persoonsgegevens in het kader de
COL kun je richten aan de ROM die jouw aanvraag in behandeling heeft. De
contactgegevens van de verschillende ROM’s zijn te vinden op deze pagina.
Vragen over de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van TOPSS kun
je richten aan:
Invest-NL
t.a.v. Afdeling Risk
Kingsfordweg 43-117 (Q-Port)

1043 GP Amsterdam
Tel 088 2036 700
e-mail:info@invest-nl.nl
Wijzigingen privacyverklaring
Deze verklaring is voor het laatst aangepast in juli 2020. Indien deze verklaring
wordt gewijzigd zullen wij de gewijzigde versie op de website van ROM Nederland
publiceren en je daarover informeren.

