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Privacyverklaring Argen-Co cvba
Argen-Co hecht veel belang aan uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Om hierover zo transparant mogelijk te zijn, leggen we in de Privacyverklaring uit welke persoonsgegevens
we van U verzamelen en hoe we deze verwerken. In de Privacyverklaring lichten we eveneens toe hoe U uw
rechten kunt uitoefenen. De Privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.

1.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Argen-Co cvba, met
maatschappelijke zetel Belgiëlei 48-53, 2018 Antwerpen en ondernemingsnummer 0823.992.630. U
kan ons steeds bereiken op het kantooradres: Krijtersveld 1, 2160 Wommelgem of via email
info@argenco.be.

2.

Waarvoor gebruikt Argen-Co uw persoonsgegevens?
Argen-Co gebruikt uw persoonsgegevens enkel in het kader van de vennotenadministratie wanneer
dit noodzakelijk is om:
a. Te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Uw persoonsgegevens worden in de eerste plaats verwerkt om uw aanvraag om vennoot te
worden te behandelen. Als u als vennoot aanvaard bent, dan worden uw persoonsgegevens
in het aandeelhoudersregister geregistreerd en beheerd.
Ook bestaat er in sommige gevallen de wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens
mee te delen aan bevoegde gerechtelijke of administratieve overheidsdiensten.

3.

b.

Te voldoen aan de contractuele verplichtingen verbonden aan de vennotenrelatie, hiermee
bedoelen we concreet dat bij het beheer van het vennotenregister, de aan- en verkoop van
aandelen, het uitbetalen van dividenden wij persoonsgegevens verwerken, ten einde u een
correcte dienstverlening te garanderen.

c.

U te informeren over de voordelen waarvan u als vennoot kan genieten of u op de hoogte
te houden van de evolutie van de vennootschap. Dit doen we enerzijds door publicaties op
onze website en anderzijds door u op regelmatige tijdstippen een nieuwsbrief te sturen. U
kan op ieder ogenblik aangeven dat u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

d.

De activiteiten op onze IT-servers te monitoren en te beveiligen.

Over welke gegevens beschikt Argen-Co?
Argen-Co stelt zich tot doel om enkel de personengegevens te registreren en te verwerken die
noodzakelijk zijn voor de beoogde doelen.
Argen-Co beschikt over de volgende gegevens om u te identificeren en te contacteren: naam,
geslacht, geboortedatum, domicilieadres, correspondentieadres, taal, identiteitskaartnummer, kopie
van de voorkant van uw identiteitskaart, vennotennummer, e-mailadres en gebruikersnaam.

Ook wordt de informatie over uw aandelen en de transacties geregistreerd en bijgehouden. Het gaat
dan over: het aantal aandelen en type aandelen dat u bezit, datum van inschrijving, datum van
uitschrijving, het IBAN-nummer van uw bankrekening waarop wij het jaarlijks dividend storten en het
kapitaal terugstorten bij beëindiging van uw vennotenrelatie.
Een laatste categorie van persoonsgegevens betreffen het registreren en bijhouden van uw sessies
op onze website. Concreet gaat het over: datum/uur dat u ingelogd heeft op onze website, datum/uur
dat u uw gegevens geactualiseerd heeft, het IP-adres van waaruit u bent ingelogd.

4.

Het delen van persoonsgegevens
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk
is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Voor een aantal processen bij het beheer van het vennotenregister doet Argen-Co beroep op Argenta
Spaarbank NV en haar kantorennet en worden de eerdergenoemde identificatie- en contactgegevens
gedeeld. Informatie over het privacy beleid van Argenta vindt u hier.
Verder maken wij van gebruik van een derde partij voor het beheer van onze website en het beheer
van onze IT-infrastructuur.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een
onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te
verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

5.

Bewaartermijnen
Argen-Co bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 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.

6.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van
u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte
gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken.

7.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy
Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

