PRIVACYBELEID
In overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving aangaande de
privacy (respectievelijk de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de
Europese algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016)
beoogt deze sectie u in te lichten omtrent het privacybeleid dat gehanteerd wordt bij
Mercier Vanderlinden Asset Management.

WIE
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VERWERKT UW PERSOONSGEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de naamloze
vennootschap naar Belgisch recht Mercier Vanderlinden Asset Management, met
maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 254,
ingeschreven onder het nummer RPR Antwerpen 0472.814.523.
U kunt ons contacteren via volgende algemene contactgegevens :

E-mail : info@mvam.be

Fax: +32 (0) 3 401 70 00

Tél: +32 (0) 3 270 75 75

De contactpersoon inzake vragen of klachten omtrent het verwerken van
persoonsgegevens
is
Jean
Sanders,
rechtstreeks
te
bereiken
via
compliance@mvam.be en per telefoon op het nummer 03 270 75 78.
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WELKE
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PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?

Vóór het aangaan van enige overeenkomst voor vermogensbeheer dienen wij
noodzakelijkerwijze uw persoonsgegevens op te vragen en te verwerken. We zullen u
geen andere persoonsgegevens vragen dan degene die voor deze overeenkomst nodig zijn. Het niet verstrekken van deze gegevens leidt er echter toe dat wij niet in staat
zijn om deze overeenkomst met u te sluiten.
Concreet vereisen we minimaal van u de volgende gegevens:

Naam
Rijksregisternummer/ Identiteitskaartnummer/ Paspoortnummer
Woonplaats
Gezinssituatie
Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
Rekeningnummer
Informatie met betrekking tot de samenstelling en oorsprong van de in beheer
toevertrouwde portefeuille
Gegevens om uw beleggersprofiel samen te stellen: opleiding, financiële situatie,
investeringsvoorkeuren, risico-aversie, capaciteit om verliezen te incasseren,
ervaring met beleggen en kennis financiële instrumenten
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WAAROM WORDEN
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UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

We verwerken de hoger opgesomde persoonsgegevens omdat dit nodig is ter
uitvoering van onze overeenkomst met U. In het kader van deze overeenkomst zullen
wij u per e-mail ook rapporteren over de door u gekozen financiële instrumenten.
Tevens worden uw persoonsgegevens gebruikt voor onze interne statistieken van
het cliënteelbestand.
Tenslotte kunnen we, mits uw toestemming, uw contactgegevens hanteren om u uit te
nodigen voor evenementen of presentaties. Uw toestemming hiervoor kan u echter
op eender welk moment terug intrekken.

WORDEN UW
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PERSOONSGEGEVENS GEDEELD MET DERDEN?

Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met
commerciële bedoelingen.
Dit zijn de enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven
kunnen worden:

Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de
persoonsgegevens in het kader van (het voorkomen van) fraude en misbruiken;
Wij doen beroep op derden om een deel van de overeenkomst met u uit te
kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit
privacybeleid ook naleven.

HOE
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LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Ingevolge onze wettelijke verplichtingen dienen wij uw persoonsgegevens gedurende
maximum tien jaar na het einde van de klantrelatie te bewaren.
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6

WELKE RECHTEN

HEEFT U?

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen
via de hoger aangehaalde contactgegevens.
Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons
verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste
persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook het
laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens.
De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een
machineleesbare vorm, dan wel de rechtstreekse verzending ervan door ons aan
de door u aangeduide derde dienstverlener.
Uw verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing
doeleinden (uitnodigingen voor evenementen), indien u eerder uw toestemming
gaf.
Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet
tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via
volgende kanalen:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be

7

PERSOONSGEGEVENS VAN PERSONEN DIE NOG GEEN CLIENTEN ZIJN

Inzake personen die nog geen overeenkomst voor vermogensbeheer met ons
ondertekenden maar toch interesse hebben in onze financiële instrumenten, zijn de
bovenvermelde bepalingen per analogie van toepassing.
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