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A A N D E E L H O U D E R S 

Privacyverklaring 
 

Gelieve deze verklaring inzake gegevensbescherming voor aandeelhouders (de “Verklaring”) zorgvuldig te 

lezen. Er wordt in uitgelegd waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze beschermen 

en voor hoelang wij deze bewaren. Wij houden uw gegevens zo veilig als redelijkerwijze mogelijk en 

beschermen deze tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang en wij behandelen uw 

persoonsgegevens strikt volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). 

1 Wie zal mijn persoonsgegevens verwerken? 

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is de volgende juridische entiteit: 

Etex NV 

PassPort Building 

Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 1K 

1930 Zaventem 

Rechtspersonenregister 0400.454.404 (Brussel) 

Als verwerkingsverantwoordelijke, d.w.z. de juridische entiteit die beslist waarom en hoe informatie over u 

(persoonsgegevens) wordt verzameld en verwerkt in de context van uw zakelijke relatie met Etex NV, 

eerbiedigen wij uw recht op privacy. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken zoals beschreven in 

deze Verklaring en in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met 

inbegrip van de AVG.  

 

2 Wat zijn de rechtsgronden, soorten persoonsgegevens en doeleinden voor de 
verwerking van mijn persoonsgegevens? 
 

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die op u betrekking heeft of op basis waarvan u geïdentificeerd 
kunt worden. Anonieme gegevens, zonder de mogelijkheid om u te identificeren, worden bijgevolg niet als 
persoonsgegevens beschouwd. 
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Hieronder in de tabel vindt u een overzicht van welk type gegevens door ons verwerkt worden, in het kader 
van welk doeleinde en op welke primaire rechtsgrond wij ons daarvoor beroepen. Meer details nog bewaren 
wij intern in het zgn. register voor de verwerkingsactiviteiten. 

 
 

 

Doeleinden 

 

Voorbeelden van persoonsgegevens 

 

Primaire 

rechtsgrond 

 
Bewaartermijn (*) van 
uw persoons-gegevens: 

voor het beheer van het 

aandeelhoudersregister, 

het bijhouden van 

aandelenparticipaties en 

om kennisgevingen te 

versturen naar de 

aandeelhouders (bvb. 

uitnodigingen voor de 

gewone algemene 

vergaderingen, 

oproepingen, andere 

kennisgevingen) 

1. identificatiegegevens: naam, voornaam ; 

2. contactgegevens: adres, e-mailadres; 

3. financiële gegevens: bankrekeningnummer, 

identificatie van de bank – alleen voor 

uitkeringen aan aandeelhouders ingeschreven in 

het aandeelhoudersregister; 

4. informatie over de door u gehouden aandelen, 

bijv. het aantal en het soort aandelen; 

5. en de bovenvermelde informatie voor 

vertegenwoordigde 'eenmansrechtspersonen' die 

(voormalige, actuele of toekomstige) houders zijn 

van aandelen  van Etex  en/of  beleggers van/in 

Etex. 

wettelijke 

verplichtingen 

Zo lang wij wettelijk 

verplicht zijn om 

deze informatie bij te 

houden 

voor de betaling van 

dividenden en andere 

uitkeringen aan 

aandeelhouders van Etex 

1. identificatiegegevens: naam, voornaam; 

2. informatie over de door u gehouden aandelen, 

bijv. het aantal en het soort aandelen; 

3. de bovenvermelde informatie voor 

vertegenwoordigde 'eenmansrechtspersonen' 

die (voormalige, actuele of toekomstige) 

houders zijn van aandelen  van Etex  en/of 

beleggers  van/in Etex. 

4. en financiële gegevens: bankrekeningnummer, 

identificatie van de bank – alleen voor 

uitkeringen aan aandeelhouders ingeschreven in 

het aandeelhoudersregister. 

 

wettelijke 

verplichtingen 

 

Zo lang wij wettelijk 

verplicht zijn om 

deze informatie bij te 

houden 

 

(*) Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bewaartermijnen die zijn beschreven in de tabel hierboven. Deze 

bewaartermijnen die in ons beleid voor de bewaring van gegevens zijn opgenomen, zijn ingegeven door: toepasselijke wettelijke 

vereisten; richtlijnen van de sector; en voor die gegevenscategorieën waarvoor er geen statutaire of wettelijke vereisten gelden, kunnen 

bepaalde andere bepalende factoren zoals de noodzaak om een transactie of contract te bewijzen of af te dwingen, om ons beleid te 

handhaven, enz.  

 

3 Waar komen uw persoonsgegevens vandaan? 
 

Uit de informatie verstrekt door de aandeelhouder of de bank. 
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4 Wie zal toegang hebben tot mijn persoonsgegevens? 
 

De personen bij Etex die het moeten weten om de in de bovenstaande tabel beschreven diensten te kunnen 

verlenen. 

Bovendien zal Etex, ter naleving van wetten en gerechtelijke procedures, uw persoonsgegevens openbaar 

maken:  

• als Etex daartoe wordt verplicht door de toepasselijke wetgeving, een overheidsorgaan of een 
wetshandhavingsinstantie  

• ter vaststelling of uitoefening van onze wettelijke rechten of ter onderbouwing van een 
rechtsvordering  

• om illegale activiteiten, vermeende fraude, situaties die mogelijk een bedreiging vormen voor de 
openbare veiligheid, schendingen van onze beleidslijnen te onderzoeken, te voorkomen of te 
bestrijden, of zoals anderszins door de wet vereist. 
 
 

5 Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 
 

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden hierboven 

vermeld. Wij zullen uw persoonsgegevens verwijderen na het verstrijken van de bovenvermelde 

bewaartermijnen of indien u bezwaar maakt tegen of uw toestemming intrekt voor onze verwerking van uw 

persoonsgegevens, tenzij wij die gegevens moeten bewaren met het oog op de naleving van een wettelijke 

verplichting of in het kader van een rechtsvordering. 

 

6 Op welke rechten kan ik mij beroepen in verband met de verwerking van mijn 
persoonsgegevens door Etex? 
 

U hebt het recht om op elk moment contact op te nemen met Etex met het verzoek om: 

 

• inzage van uw persoonsgegevens. Dit omvat tevens het recht een kopie te vragen van de 

persoonsgegevens die worden verwerkt, voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden 

van anderen 

• rectificatie van uw persoonsgegevens met inbegrip van de aanvulling van onvolledige gegevens 

mochten deze niet accuraat worden bijgehouden 

• uw persoonsgegevens te laten wissen zodra er geen rechtmatige grond (meer) voorhanden is om ze 

te verwerken 

• beperking m.b.t. de gegevensverwerking indien u de verwerking of de juistheid van de verwerkte 

gegevens zou betwisten of indien u bepaalde persoonsgegevens wenst te behouden met het oog op 

een mogelijke rechtsvordering terwijl Etex ze niet meer nodig heeft in het licht van de onder punt 2 

vermelde doeleinden 

• bezwaar tegen de verwerking, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, van uw 

persoonsgegevens door Etex die gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen die Etex nastreeft als 

verwerkingsverantwoordelijke. In dat geval zal Etex uw persoonsgegevens niet langer verwerken, 

tenzij: 

• Etex dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen 

dan uw belangen, rechten en vrijheden; of 

• ter instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.  

• u hebt daarnaast ook het recht om – indien u meent dat Etex niet in overeenstemming met 

de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld – een klacht in te dienen bij de 
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toezichthoudende autoriteit van de plaats waar u gewoonlijk verblijft, waar u werkt of waar 

de vermeende inbreuk werd begaan. 

Indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw gegevens, uw rechten of toelichting bij deze 

Privacyverklaring, dan kunt u steeds contact met ons opnemen. Uw contactpersoon bij Etex is de functionaris 

voor gegevensbescherming (Data Protection Officer): E-mail: shareholders@etexgroup.com. 

 

7 Wijzigingen 
 

Deze Verklaring kan periodiek worden bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken voor de verwerking van 

persoonsgegevens te weerspiegelen. 

 


