Privacyverklaring KBC Ancora
KBC Ancora is een beursgenoteerde monoholding met als belangrijkste actief een participatie
van ca. 18,5% in KBC Groep NV. Een investering in KBC Ancora is een indirecte investering in
KBC Groep. Als belangrijke aandeelhouder van KBC Groep zorgt KBC Ancora, samen met Cera,
MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders voor sterke fundamenten van de KBC-groep.
Als beursgenoteerde vennootschap beschikt KBC Ancora over bepaalde persoonlijke gegevens
van haar aandeelhouders. KBC Ancora vindt het belangrijk dat haar dienstverlening
persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is. KBC Ancora is dan ook voortdurend op zoek naar
manieren om deze te verbeteren en zoveel mogelijk af te stemmen op de persoonlijke
behoeften van haar aandeelhouders.
In deze privacyverklaring heeft KBC Ancora voor u op een rij gezet hoe zij met uw
persoonsgegevens omgaat. U kunt hierin lezen welke gegevens KBC Ancora van u verwerkt en
welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen. Deze privacyverklaring is opgebouwd uit
verschillende hoofdstukken.
1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is KBC Ancora Comm.VA,
Muntstraat 1, 3000 Leuven, RPR Leuven BTW BE 0464.965.639.
2. Overzicht van de belangrijkste verwerkingen
Hieronder vindt u een globaal overzicht, waarin de belangrijkste gegevensverwerkingen zijn
weergegeven. Het doel van het overzicht is u in één oogopslag een globaal beeld te geven van
de gegevens die KBC Ancora van u verwerkt en welke keuzes u in dit verband kunt maken.
2.1 Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens
2.1.1 Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
(i)

Uw persoonsgegevens worden in de eerste plaats door KBC Ancora verwerkt om
aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen t.a.v. haar aandeelhouders op naam.
De Persoonsgegevens van elke aandeelhouder dienen conform artikel 463 van het
Wetboek van Vennootschappen te worden bijgehouden en beheerd in het
aandelenregister, dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap en waarin iedere aandeelhouder inzage kan krijgen.

(ii)

Overeenkomstig de geldende wetgeving of reglementering kan KBC Ancora er in
sommige gevallen bovendien toe gehouden zijn om uw persoonsgegevens mee te
delen aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), alsook in het
algemeen aan elke bevoegde gerechtelijke of administratieve overheid.

(iii)

KBC Ancora kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens
moet overmaken (i) ingevolge een wettelijke bepaling, (ii) op grond van een
uitdrukkelijk bevel van een bevoegde toezichthoudende of administratieve
overheid, (iii) in het kader van een politie-, opsporings- of gerechtelijk onderzoek,
of (iv) op basis van een gerechtelijke beslissing.

2.1.2 Controledoeleinden
KBC Ancora kan uw persoonsgegevens ook verwerken voor controledoeleinden, zoals het
opsporen en/of gepast behandelen en/of voorkomen van onregelmatigheden en frauduleuze
handelingen, ook wanneer deze handelingen zouden kunnen gesteld zijn door haar
medewerkers of tussenpersonen.
2.2 Hoe lang bewaart KBC Ancora uw gegevens?
KBC Ancora bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is
voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens
worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij
worden verwerkt.
De persoonsgegevens die vereist zijn voor het opstellen en houden van het aandelenregister
worden, conform het Belgische vennootschapsrecht, bijgehouden gedurende de ganse
looptijd van vennootschap, tot 5 jaar na de vereffening.
3. Uw persoonlijke data die KBC Ancora gebruikt
3.1. Aandeelhouders van KBC Ancora
Om u te IDENTIFICEREN
Naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, adres, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer en e-mailadres
Om u (veilig) te CONTACTEREN
Telefoonnummer, e-mailadres, taal, … maar ook meer technische gegevens zoals identificatiegegevens over de
toestellen die u gebruikt (MAC-adres, IP’s, unieke identificatiegegevens van uw toestel, enz.)
Om onze aandeelhouders op naam correct van dienst te kunnen zijn
Uw aandelen
aantal KBC Ancora aandelen, datum aankoop /
omzetting / verkoop aandelen
opbrengstenrekening
achterliggende documenten i.g.v. aandelenoverdacht,
mede-eigendom, opsplitsing vruchtgebruik/naakte
eigendom, aandelenbezit in hoofde van
rechtspersonen-aandeelhouders, maatschap, enz.

3.2. Bestuurders van Almancora Beheersmaatschappij
Behoudens de onder 3.1. vermelde persoonsgegevens kunnen van de bestuurders van
Almancora Beheersmaatschappij NV ook volgende persoonsgegevens verwerkt worden:
curriculum vitae, foto, mandaten en mandaatperiode, aanwezigheden op vergaderingen en
uitbetaalde vergoedingen.
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3.3 Overige contacten (leveranciers en andere contractpartijen)
KBC Ancora verwerkt de persoonsgegevens van haar leveranciers en van de organisaties
waarmee zij overeenkomsten afsluit. De persoonsgegevens die verwerkt worden betreffen in
essentie naam, professioneel adres, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon.
4. Delen van uw gegevens met derden
4.1 Wat doet KBC Ancora niet
KBC Ancora verkoopt uw persoonlijke gegevens niet. KBC Ancora stelt uw persoonlijke
gegevens ook niet ter beschikking aan derden voor marketing, verkoop en andere
bedrijfsmatige activiteiten, behoudens in de in artikel 4.2.1 genoemde gevallen.
4.2 Wat doet KBC Ancora wel
4.2.1 Verstrekken van gegevens aan door KBC Ancora ingeschakelde derden en aan partners
Wanneer KBC Ancora een beroep doet op een derde partij voor de verwerking van gegevens
te haren behoeve, zal ze kiezen voor een verwerker in de EU als die keuze er is, zodat u zeker
kan zijn dat de wetgeving een hoge gegevensbescherming biedt.
4.2.2 Verstrekken van gegevens aan bevoegde autoriteiten
KBC Ancora is in sommige gevallen wettelijk verplicht om uw gegevens aan derden te
verstrekken. U kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde
autoriteiten of in het kader van een gerechtelijk onderzoek.
5. Uw rechten (inzage, correctie, verzet, gegevenswissing)
5.1 Inzage in uw gegevens
U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke
persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden
gebruikt.
U kunt een verzoek tot inzage indienen per brief, voorzien van:
-

uw naam
uw adres
uw vast- en/of mobiel telefoonnummer
uw e-mailadres

te sturen naar het onder 6. ‘Contact’ aangegeven adres.
5.2 Correctie van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze niet juist zijn. U
kunt hiervoor contact opnemen op de onder 6. 'Contact' aangegeven wijze. U ontvangt dan
binnen de 4 weken schriftelijk antwoord.
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5.3 Recht van verzet
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door KBC Ancora kunt u bezwaar maken indien
uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de
uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke
verplichting.
Ook kunt u hiervoor contact met ons opnemen op de onder 6. 'Contact' aangegeven wijze.
5.4 Recht op gegevenswissing
Een aandeelhouder die wenst dat zijn persoonsgegevens niet langer worden bewaard heeft
het recht te vragen dat deze zonder onredelijke vertraging worden verwijderd.
De aandeelhouder dient hiertoe een schriftelijk en ondubbelzinnig verzoek te richten tot KBC
Ancora op de onder 6. ‘Contact’ aangegeven wijze.
Vanaf het ogenblik van de aanvraag beschikt KBC Ancora over een tijdspanne van 4 weken om
de gegevens te wissen en de aandeelhouder hiervan op de hoogte te stellen.
KBC Ancora kan evenwel niet verplicht worden persoonsgegevens te verwijderen wanneer de
verwerking nodig is voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
Vanaf het moment van de aanvraag zal KBC Ancora zich onthouden van iedere verdere
verwerking van de te verwijderen persoonsgegevens tot het ogenblik van daadwerkelijke
verwijdering uit haar systemen.
6. Contact
Een aandeelhouder die één of meerdere van de hierboven beschreven rechten wenst uit te
oefenen kan dit steeds schriftelijk doen op één van volgende wijzen:
-

per brief te richten aan KBC Ancora Comm.VA, Muntstraat 1, 3000 Leuven, t.a.v. de
juridische dienst;
per mail te richten aan mailbox@kbcancora.be.
*******
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