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Verklaring inzake gegevensbescherming en 
privacy 
 

Banque Transatlantique Belgium SA (hierna de “Bank” of “wij”) hecht veel belang aan de bescherming en het respect van de 
persoonlijke levenssfeer. 

Deze verklaring richt zich tot natuurlijke personen, huidige of potentiële cliënten van de Bank, alsook tot alle andere 
tussenkomende natuurlijke personen (contactpersonen, borgen, wettelijke vertegenwoordigers, economische rechthebbenden, 
uiteindelijke begunstigden, enz.) (hierna de “betrokkenen” of “u”). 

Deze verklaring heeft tot doel u te informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens (“uw gegevens”) verwerken en 
om u te informeren over uw rechten in dit verband. De verwerking van uw persoonsgegevens betreft zowel de verzameling, het 
gebruik als de bewaring ervan. 

In deze verklaring vindt u ook meer informatie over uw rechten m.b.t. privacy en hoe u deze kunt uitoefenen (zie deel VI). 

I. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens? Wie is uw 
aanspreekpunt voor de gegevensbescherming? 

Verantwoordelijke voor de 
verwerking van uw gegevens 

Banque Transatlantique Belgium SA 
De Crayerstraat 14 
B - 1000 Brussel 
T 02 626 02 70 – F 02 626 02 71 - btb@banquetransatlantique.be 

In onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, 
zelfs in het geval wij beroep doen op andere gegevensverwerkers. 

  

Functionaris voor 
gegevensbescherming (Data 
Protection Officer - DPO) 

Afdeling Gegevensbescherming  

De DPO staat tot uw beschikking voor alle vragen met betrekking tot de verwerking van uw 
gegevens en de uitoefening van uw rechten. U kunt te allen tijde contact met hem opnemen 
per e-mail via het volgende adres: dataprotection@banquetransatlantique.be of per brief 
gericht naar Banque Transatlantique Belgium NV, t.a.v. de Data Protection Officer, De 
Crayerstraat  14 te 1000 Brussel. 

  

II. Welke gegevens verwerken wij en voor welke doeleinden? 

De Bank verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens om talrijke redenen. Hieronder vindt u informatie over de 
belangrijkste categorieën van verwerkte gegevens, het doel en de rechtsgrond van de verwerking.  

De Bank vestigt uw aandacht op het feit dat indien u weigert deze gegevens mee te delen, deze weigering het ontstaan van 
contractuele relaties kan verhinderen, de aard van contractuele relaties kan wijzigen of het beheer van contractuele relaties kan 
beïnvloeden. 

  

De gegevens die wij moeten 
verwerken om de 
overeenkomst tussen ons 
uit te voeren of om te 
voldoen aan 
precontractuele 
maatregelen die we op 
uw verzoek uitvoeren 

De Bank moet bepaalde gegevens verwerken om te kunnen beslissen of een overeenkomst al 
dan niet gesloten kan worden of om een overeenkomst uit te kunnen voeren. 

- Uw identificatiegegevens: naam, voornaam, geslacht, geboortedatum en -plaats, 
specimen van handtekening, nationaliteit, beveiligde identificatiegegevens voor 
betalingsdiensten of uw verbinding met uw account op onze website/app. 

- Uw contactgegevens: vast/mobiel telefoonnummer, e-mailadres, woonplaats, ander 
adres dan uw woonplaats, IP-adres, verbindingsgegevens voor uw account op onze 
website/app. 

- Gegevens in verband met uw persoonlijke statuut (met name burgerlijke staat), familiaal 
(met name huwelijksvermogensstelsel), professioneel statuut. 
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- Gegevens met betrekking tot uw transacties, producten en diensten: gegevens met 
betrekking tot uw banktransacties (rekeningnummer, bedrag, ontvanger, bewegingen op 
de rekening, enz.), gegevens met betrekking tot de aan u geleverde producten en diensten, 
gebruik van digitale tools (e-banking, applicaties), gegevens met betrekking tot de 
uitvoering van uw krediet, beleggingsdiensten, levensverzekering. 

Soms moet de Bank bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan een tussenpersoon of een 
tegenpartij (bijvoorbeeld een makelaar, depothouder of verzekeringsmaatschappij). 

- Gegevens met betrekking tot de analyse van uw situatie vóór de toekenning van een 
krediet: onverminderd onze wettelijke verplichtingen inzake de kredietverstrekking en 
de risicobepaling van onze activiteiten (zie hieronder), zijn wij onderworpen aan de 
verplichting om uw terugbetalingscapaciteit en uw solvabiliteit te beoordelen vóór de 
toekenning van een (niet gereglementeerd of gereglementeerd) krediet. Daartoe 
analyseren we de gegevens die wij relevant achten (aanslagbiljet, balansen, inkomsten, 
uitgaven, lasten, enz.) en kunnen wij bijvoorbeeld een beslissing tot kredietverlening nemen 
op basis van uw krediethistoriek en/of gebruik maken van risicoscores op basis van uw 
antwoorden en uw profiel. Deze beslissing zal echter ook gebaseerd zijn op de beoordeling 
van andere factoren door onze teams (het is dus geen volledig geautomatiseerde 
beslissing). 

Deze gegevens worden verwerkt met het oog op het beheer van precontractuele (bv. 
kredietverstrekking) en contractuele relaties en de uitvoering van onze diensten (bv. het 
uitvoeren van transacties, het verzenden van brieven, het beheer van uw speciën- en 
effectenrekeningen, uw betalingen, uw kredieten, de opvolging van zekerheden, de distributie 
van levensverzekeringen, enz.). 

  

De gegevens die wij moeten 
verwerken om te voldoen 
aan een van onze wettelijke 
verplichtingen 

De Bank is gehouden haar wettelijke verplichtingen na te komen. Hierna vindt u de belangrijkste 
wettelijke redenen waarom de Bank verplicht is uw persoonsgegevens te verwerken: 

- Gegevens met betrekking tot betalingstransacties: ongeacht of u begunstigde of betaler 
bent in het kader van een betalingstransactie, zijn wij in de meeste gevallen verplicht uw 
identiteit mee te delen aan de opdrachtgever/bestemmeling van de betaling (Verordening 
(EU) nr. 2015/847, Boek VII van het Wetboek Economisch Recht, Titel 3 en de 
uitvoeringsbesluiten daarvan). 

- Gegevens in verband met de implementatie van de MiFID II regelgeving (bescherming 
van beleggers, zie met name de wet van 2 augustus 2002 en Europese regelgeving MiFID) 
en de reglementering inzake distributie van verzekeringen (bescherming van 
verzekeringnemers, zie met name de wet van 4 april 2014). 

Wij moeten u met name indelen in een cliëntcategorie (professioneel of retail) en uw 
profiel als belegger of verzekeringnemer opmaken indien advies wordt verstrekt, door 
informatie te verzamelen over uw kennis en ervaring, uw financiële situatie, uw 
beleggingsdoelstellingen en het risico/rendement met betrekking tot de aangeboden 
producten/diensten, evenals, in het kader van de distributie van verzekeringen, over uw 
wensen en behoeftes, teneinde u een dienst/product aan te bieden dat geschikt is voor of 
afgestemd is op uw situatie. 

Wij zijn eveneens verplicht elk telefonisch of elektronisch gesprek dat kan leiden tot de 
verzending van een koop- of verkoopopdracht van financiële instrumenten op te nemen, 
teneinde aan de partijen een bewijs van deze opdracht te verschaffen. 

- Gegevens in verband met transacties op een al dan niet gereglementeerde markt. 

Wij zijn verplicht (ook op het niveau van de Groep waartoe de Bank behoort) om 
(pogingen tot) handel met voorwetenschap en marktmanipulatie te voorkomen, 
op te sporen en desgevallend te melden aan de bevoegde autoriteiten (zie Europese 
verordening “MAR” nr. 596/2014). Wij behandelen hiervoor onder meer uw verklaring 
over het al dan niet bezit van voorwetenschap en de redenen daarvoor. 

Wij zijn eveneens verplicht aangifte te doen bij de bevoegde autoriteit van de transacties 
in financiële instrumenten die wij voor uw rekening uitvoeren, teneinde de 
betrouwbaarheid en de transparantie van de financiële markten te verhogen (zie 
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MiFIR-verordening nr. 600/2014). Hiervoor moeten wij u met uw rijksregisternummer 
identificeren als u Belg bent (meer informatie hierover wordt geval per geval verstrekt). 

- Identificatiegegevens en transactionele gegevens met betrekking tot onze fiscale 
verplichtingen. 

Wij verwerken een aantal van uw gegevens (o.a. fiscaal identificatienummer en land van 
fiscale woonplaats, lijst van tegoeden van overleden cliënten) om de verplichte belastingen 
te heffen of de opbrengsten die op ons rusten (bv. betaling van roerende voorheffing of 
mededeling van tegoeden van de overledene aan de belastingautoriteiten) of om te voldoen 
aan verplichtingen die zijn vastgelegd in internationale overeenkomsten voor wederzijdse 
hulp en informatie-uitwisseling op fiscaal gebied. Zo is de Bank verplicht om vragen van 
fiscale overheden te beantwoorden of spontaan informatie uit te wisselen in het kader van 
de fiscale wetgeving (o.a. het Wetboek van de inkomstenbelastingen, de Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA), de Common Reporting Standard (CRS) en de 
reglementering betreffende de automatische en verplichte uitwisseling van inlichtingen op 
fiscaal gebied in het kader van grensoverschrijdende regelingen ("CAD 6"). 

In geval van overlijden zijn wij krachtens de belastingwetgeving verplicht de autoriteiten 
een lijst van de tegoeden van de overledene te verstrekken (bv. wetboek van 
successierechten). 

- Identificatiegegevens van de cliënt en zijn gemachtigde vertegenwoordiger(s), alsmede 
gegevens over hun rekeningen, contante transacties en financiële contracten. 

Wij zijn ook verplicht om informatie over u en uw gevolmachtigde(n), alsmede gegevens met 
betrekking tot uw rekeningen, uw contante verrichtingen en sommige van uw financiële 
contracten door te sturen naar het Centraal Contactpunt (CCP) dat wordt bijgehouden 
door de Nationale Bank van België (NBB), Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, informatie. 
Meer informatie over deze gegevensverwerking is beschikbaar in de Algemene 
Voorwaarden.- Gegevens die specifiek verband houden met uw 
consumentenkrediet of hypothecair krediet (met name Boek VII van het Wetboek 
van Economisch Recht, Titel 4 en de uitvoeringsbesluiten daarvan). 

Vóór het sluiten van de overeenkomst zijn wij verplicht om (i) de identiteit van de cliënt-
consument te controleren en (ii) de solvabiliteit van de cliënt-consument te beoordelen. 
Deze beoordeling gebeurt op basis van noodzakelijke, voldoende en evenredige informatie 
over de inkomsten en uitgaven van de consument en andere economische en financiële 
criteria die wij moeten bepalen. Deze informatie wordt verkregen van relevante interne 
of externe bronnen.  

Wij zijn bovendien verplicht de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) te 
raadplegen, behoudens overschrijding van een reeds toegekend krediet.  

Na het sluiten van de overeenkomst moeten wij aan de CKP een hele reeks gegevens 
meedelen m.b.t. uw consumentenkrediet (incl. Overdisponering op een rekening) of 
hypothecair krediet (o.a. uw rijksregisternummer, bedrag en looptijd van het krediet, 
periodiciteit van de betalingen, eventueel toegekende betalingsfaciliteiten en 
betalingsachterstanden, zie koninklijk besluit van 23 maart 2017).  

Deze kredietgegevens worden slechts verwerkt (i) teneinde uw financiële situatie te 
beoordelen en uw solvabiliteit als kredietnemer of als zekerheidssteller te beoordelen, (ii) 
in het kader van het verlenen of beheren van kredieten. 

- Gegevens die specifiek verband houden met uw krediet als u een onderneming bent. 

Voor het afsluiten van de overeenkomst, als uw onderneming een KMO is, moeten wij de 
informatie verzamelen die ons in staat stelt u het krediet aan te bieden dat het best is 
aangepast aan uw situatie (zie wet van 21 december 2013). 

Na het sluiten van de overeenkomst moeten wij een hele reeks gegevens meedelen aan de 
Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (o.a. uw rijksregisternummer, bedrag en 
looptijd van het krediet, periodiciteit van de betalingen, wanbetalingen, zie koninklijk 
besluit van 15 juni 2012). 
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- Gegevens met betrekking tot slapende tegoeden: wij zijn verplicht om de 
begunstigden/houders van slapende levensverzekeringscontracten en slapende rekeningen 
op te sporen (zie wet van 24 juli 2008). 

- Gegevens die worden verwerkt in het kader van de monitoring van onze activiteiten: als 
kredietinstelling zijn wij verplicht om sommige van uw gegevens te verwerken teneinde 
de potentiële risico’s van onze activiteiten op te sporen, te voorkomen en te beperken 
(ook op het niveau van de Groep). Dit betreft onder meer kredietrisico's, 
tegenpartijrisico's, marktrisico's, risico's met betrekking tot het informatiebeheer en de 
naleving van de wet, of risico op fraude door medewerkers, klanten en/of leveranciers, of 
risico in verband met onethisch gedrag of fouten van medewerkers (zie met name de wet 
van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en 
beursvennootschappen). 

Wij moeten ook verslagen opstellen en verstrekken en instaan voor eventueel onderzoek 
van de toezichthouders waaronder de Bank valt (met name FSMA: www.fsma.be; NBB: 
www.nbb.be voor België en de Europese Centrale Bank - zie met name de wet van 25 
april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en 
beursvennootschappen en de wet van 2 augustus 2002 « Anacredit »).). 

- Gegevens verwerkt in het kader van gerechtelijke bevelen: wij verwerken sommige van 
uw gegevens (bijvoorbeeld banksaldi, tegoeden) teneinde te voldoen aan gerechtelijke 
uitspraken of (civiele of strafrechtelijke) verzoeken; wij moeten bijvoorbeeld een 
verklaring van derde-beslagene opstellen en de inbeslagneming van de in beslag genomen 
bankrekeningen toestaan of een strafrechtelijke confiscatie van tegoeden bij onze bank 
toepassen. 

De Bank is eveneens verplicht om de vragen van gerechtelijke overheden (politie, parket, 
onderzoeksrechter en rechtbank) te beantwoorden in het kader van strafprocedures (zie 
met name het gerechtelijk wetboek en het wetboek van strafrecht). 

  

Gegevens die wij verwerken 
in het kader van een 
opdracht van openbaar 
belang en van onze 
wettelijke verplichtingen 

 

- Gegevens in verband met onze verplichtingen inzake de voorkoming van het 
witwassen van geld en de financiering van terrorisme (zie met name de wet van 
18 september 2017 en de 4de Anti-witwasrichtlijn, EU-richtlijn 2015/849). 

Wij zijn verplicht alle mogelijke middelen in te zetten om witwaspraktijken of de 
financiering van terrorisme te voorkomen, op te sporen en, desgevallend, te melden aan 
de bevoegde autoriteiten. Hiertoe moeten wij:  
(i) u identificeren als cliënt, vertegenwoordiger of uiteindelijke begunstigde (voor 

levensverzekeringen moeten wij ook de begunstigde identificeren als die bepaald is); 
wij verzamelen hiertoe een kopie van uw identiteitsbewijs. Indien deze elektronisch is, 
scannen wij systematisch de chip van uw legitimatiebewijs (eID). Wij zorgen ervoor 
dat wij enkel de wettelijk verplichte informatie bewaren waartoe wij toegang hebben 
via uw eID (zie witwaswetgeving en met name de wet van 18 september 2017 en de 
4e Antiwitwasrichtlijn, EU-richtlijn 2015/849); 

(ii) uw profiel bepalen inzake het “witwasrisico” en u indelen in een risicocategorie in 
verband met ons cliëntenacceptatiebeleid; hiertoe verzamelen wij onder meer 
gegevens met betrekking tot uw activiteitensector, de staat en oorsprong van uw 
vermogen (sparen, nalatenschap, verkoop van vastgoed, enz.), uw eventuele situatie 
als “politiek prominent persoon”;  

(iii) uw verrichtingen en transacties controleren, bepaalde verrichtingen of transacties 
blokkeren en desgevallend melden aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking 
(CFI), waarover wij u wettelijk niet kunnen informeren. 

De entiteiten van de Groep waarvan de Bank deel uitmaakt, kunnen ook onderling uw 
gegevens uitwisselen en centraliseren om op Groepsniveau uw geconsolideerd 
risicoprofiel op te stellen en een coherent beleid voor de acceptatie en opvolging van 
cliënten in te voeren en te implementeren. 

- Gegevens in verband met onze verplichtingen inzake de strijd tegen terrorisme en de 
regelgeving inzake embargo’s (zie met name regelgeving inzake embargo’s, o.a. EU-
Verordeningen 2580/2001 en 881/2002). 
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Wij zijn verplicht om cliëntgegevens te filteren op basis van sanctielijsten. Daarnaast 
worden transacties opgevolgd. In sommige gevallen worden onderliggende documenten 
opgevraagd en kunnen verrichtingen geblokkeerd worden.  

  

De gegevens die wij 
verwerken om onze 
rechtmatige belangen te 
beschermen 

Naast de bovenstaande omstandigheden die ons toelaten uw gegevens te verwerken, kunnen 
wij deze ook verwerken op basis van ons rechtmatige belang als onderneming.  

In dat geval zorgen wij voor een evenwicht tussen ons belang en uw rechten (het lijkt ons 
bijvoorbeeld gerechtvaardigd om uw cliëntprofiel op te stellen om u producten voor te stellen 
die aangepast zijn aan uw situatie wat ook in uw belang is). U kunt zich te allen tijde verzetten 
tegen de verwerking op basis van ons rechtmatige belang (zie deel VI) voor zover wij geen 
dwingende redenen hebben om de verwerking voort te zetten. 

- Beelden uit camerabewaking: de Bank behoudt zich het recht voor haar openbaar 
toegankelijke gebouwen uit te rusten met camerabewaking, aangeduid met pictogrammen. 
De beelden uit camerabewaking worden verwerkt teneinde de veiligheid van goederen 
en personen, de preventie van misbruik, fraude en andere inbreuken te verzekeren 
waarvan u of wij het slachtoffer zouden kunnen worden. 

- Registratie van elektronische en telefonische gesprekken: zonder afbreuk te doen 
aan onze wettelijke registratieverplichting in geval van transacties met financiële 
instrumenten (zie hierboven, volgens MiFID II), kunnen wij telefonische/elektronische 
communicatie (fax, e-mail, e-bankingbericht, enz.) registreren met inbegrip van de inhoud 
daarvan en de verkeersgegevens (bijvoorbeeld het tijdstip van ontvangst van de fax) die 
erop betrekking hebben in het kader van onze diensten. 

Deze gegevens worden verwerkt teneinde bewijs te leveren van de verrichtingen 
(tegenover u of tegenover de toezichthoudende en/of gerechtelijke autoriteiten), om 
misbruik en fraude te voorkomen en de kwaliteit van de dienstverlening die wij u verlenen 
te controleren. 

- Uw cliëntenprofiel: op basis van de analyse van uw transacties, uw producten en 
geleverde diensten, uw financiële situatie (inkomsten, tegoeden, uitgaven, verplichtingen, 
enz.) en gezinssituatie (bijv. samenstelling van het gezin) of activiteitensector, stellen wij 
een cliëntenprofiel op voor marketingdoeleinden om u eventueel via e-mail producten 
of diensten aan te bieden die u het meest zouden kunnen interesseren (zie deel VIII). 

- Sommige van de bovenvermelde gegevens worden door de Bank geanalyseerd en gebruikt 
teneinde statistieken en risicomodellen op te stellen (eventueel op het niveau van de 
Groep waartoe de Bank behoort). Deze statistieken stellen ons voornamelijk in staat om 
strategische keuzes te maken voor de Bank (of de Groep) en om cliënten, fraude, 
processen en risico’s in het algemeen te analyseren. 

- Sommige van de bovenvermelde gegevens worden door de Bank geanalyseerd en gebruikt 
teneinde tests uit te voeren, de opleiding van het personeel te verzekeren en de 
kwaliteit van de dienst te controleren. Wij kunnen bijvoorbeeld uw cliëntenprofiel 
gebruiken als template om interne opleidingen te organiseren of onze dienstverlening te 
optimaliseren. 

- De persoonsgegevens kunnen eveneens gebruikt worden met het oog op de administratie, 
het risicobeheer en het toezicht op de organisatie van de Bank en van de Groep (zoals 
conformiteit/compliance, witwaspreventie, bijhorende onderzoeken, bescherming van 
beleggers, risicobeheer, klachtenbeheer, interne en externe audit, enz.). 

  

  

De gegevensverwerkingen 
die wij uitvoeren op basis 
van uw toestemming (zie 
deel VIII) 

Indien u ons daar toestemming toe verleent (zie deel VIII), zullen wij uw persoonsgegevens 
gebruiken voor marketingdoeleinden om: 

- u, eventueel via e-mail of op een andere elektronische/telefonische wijze, 
producten/diensten aan te bieden die worden gepromoot door vennootschappen van de 
Groep waarvan de Bank deel uitmaakt.  

- u, eventueel via e-mail of op een andere elektronisch wijze, informatie over de Bank, 
economische en financiële analyses te sturen en u uit te nodigen voor conferenties of 
evenementen. 
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III. Hoe verzamelen wij uw gegevens? 

Doorgaans verzamelen wij uw gegevens rechtstreeks van u via formulieren. Soms raadplegen wij echter externe bronnen om 
bepaalde gegevens te verzamelen in het kader van bovenvermelde doeleinden.  

Wij raadplegen bijvoorbeeld de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, het rechtspersonenregister en de Kruispuntbank van 
Ondernemingen om de vertegenwoordigingsbevoegdheden van zaakvoerders of bestuurders van rechtspersonen te 
bevestigen.  

Wij raadplegen ook met name online media, informatiesites of websites van cliënten of databanken van derden (tools voor 
detectie van derden op reglementaire lijsten, zoekmachines op internet, enz.) om ons te informeren over de potentiële risico’s 
verbonden aan een cliënt in het kader van onze opdracht van openbaar belang inzake witwaspreventie, terrorismebestrijding 
en onze verplichtingen inzake embargo’s (zie hiervoor).  

Wij verzamelen ook bepaalde gegevens over familieleden van sommige van onze cliënten bij diezelfde cliënten in het kader van 
de toekenning of opvolging van kredieten, enkel voor zover deze informatie noodzakelijk is voor de beoordeling van het 
kredietrisico. 

IV. Wie heeft toegang tot uw gegevens en waar worden ze overgedragen? 

Wie heeft toegang tot uw 
gegevens? 

- De Bank: uitsluitend de personen die daartoe gemachtigd werden en voor wie uw 
gegevens relevant zijn voor de uitvoering van hun taken krijgen toegang tot deze gegevens 
(bijvoorbeeld de afdelingen die instaan voor de uitvoering van transacties, diensten, 
naleving wettelijke verplichtingen van de bank, opsporing van fraude, cf. Sectie II).  

De persoonlijke informatie die wij bezitten is vertrouwelijk en wordt in geen geval voor 
enig doel aan derden verkocht. De Bank is gehouden haar discretieplicht en de regelgeving 
inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer na te leven.  

- Verbonden entiteiten en entiteiten die deel uitmaken van de Groep waarvan de 
Bank deel uitmaakt, in België of in het buitenland, met name om een geconsolideerd 
risicoprofiel van de cliënt op te stellen dat vereist is door de antiwitwaswetgeving, in het 
kader van de administratie, het risicobeheer (met name kredietrisico) en het toezicht op 
de organisatie van de Groep (zie deel II). 

- Autonome entiteiten die uw gegevens verwerken volgens de doeleinden en de middelen 
die zij bepalen (“gezamenlijke verantwoordelijken”): dit kunnen bijvoorbeeld de banken 
zijn van de begunstigde van een van uw betalingen. 

- Fiscale, gerechtelijke of reglementaire overheden, op basis van een wettelijke 
verplichting: bv. de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, het Centraal Contactpunt, 
of ter uitvoering van een verzoek van een gerechtelijke/administratieve/reglementaire 
autoriteit (bv. verstrekking van gegevens aan de FSMA tijdens een conformiteitscontrole 
van onze diensten). 

- Onze gegevensverwerkers: zij kunnen uitsluitend handelen op basis van onze instructies 
en zij zijn rechtstreeks gehouden om de verplichtingen na te leven die bepaald zijn door 
de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van uw gegevens (met name 
vertrouwelijkheid en veiligheid), net zoals wij. 

- Gegevensverwerkers binnen de Groep: voor het IT-beheer werkt de Bank onder 
meer samen met gegevensverwerkers binnen de Groep waartoe zij behoort. 

- Gegevensverwerkers voor de financiële sector: voor de uitvoering van bepaalde 
verwerkingen/verrichtingen doet de Bank beroep op gespecialiseerde derden. Het gaat 
onder meer om (sub)depothouders van financiële instrumenten, die onderworpen zijn 
aan hun lokale financiële regelgeving. 

- Andere gegevensverwerkers: de Bank kan ook beroep doen op andere 
gegevensverwerkers zoals advocaten en andere consultants, ICT-dienstverleners, enz. 

 
- Bevoegde derden, wanneer u instemt met en gebruik maakt van de mogelijkheden die 

worden geboden door de wetgeving inzake betalingsdiensten (PSD2) (toegang tot de 
online betaalrekening door een derde betalingsdienstaanbieder). 
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- Wij werken ook samen met agenten van bank- en beleggingsdiensten die namens ons 
optreden en met wie persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld. Deze agenten 
zijn zelf de verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens. 

- Wij kunnen ook optreden als een derde partij die zaken introduceert (bv. voor 
fondsenbeheerders). In dat geval verwerkt de Bank de persoonsgegevens als 
verantwoordelijke voor de verwerking en geeft zij deze, indien u daarvoor 
toestemming hebt gegeven, door aan de derde.  

  

Waar kunnen uw gegevens 
overgedragen worden? 

- De gegevens die circuleren binnen de Groep waarvan de Bank deel uitmaakt, verlaten in 
principe niet het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (EER). 

- Bepaalde gegevens kunnen worden overgedragen aan gegevensverwerkers of gezamenlijke 
verantwoordelijken buiten de EER. In dat geval zal de Bank ervoor zorgen dat het om 
landen gaat die onder een door de Europese Commissie genomen adequaatheidsbesluit 
vallen (d.w.z. dat zij een gelijkwaardig beschermingsniveau bieden als de lidstaten van de 
EER) en bij gebreke hieraan zal de Bank passende waarborgen treffen. 

V. Veiligheid 

Omdat de vertrouwelijkheid en integriteit van persoonsgegevens essentieel zijn om uw vertrouwen te behouden, waken wij 
over de veiligheid daarvan.  

Daarom hebben wij procedures ingevoerd voor de controle en certificering van onze tools om al uw gegevens te beschermen 
tegen kwaadaardig gebruik.  

Computerbeveiliging staat centraal in ons vakgebied en onze teams van specialisten worden voortdurend ingezet om een 
maximale bescherming van uw gegevens te garanderen, en dat in alle takken van onze activiteiten. Alle nodige voorzorgen worden 
genomen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, met name om het verlies, de wijziging, 
de vernietiging of de toegang door onbevoegde derden te voorkomen. 

 

VI. Uw rechten – klachten 

Indien gegevens over u verwerkt worden, hebt u hiervoor verschillende rechten. 
  

Recht van toegang tot uw 
gegevens 

U heeft te allen tijde het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw 
gegevens (bevestiging van de verwerkte gegevens, het doel van de verwerking, bewaartermijn, 
ontvangers, enz.) en gratis een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens die de Bank 
verwerkt. 

  

Recht op rectificatie van uw 
gegevens 

U kunt onjuiste gegevens verbeteren of onvolledige gegevens aanvullen (bijvoorbeeld in geval 
van wijziging van e-mailadres). 

  

Recht op verwijdering van 
uw gegevens en recht op 
beperking van de 
verwerking van uw gegevens 

In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om: 

- de gegevens die wij verwerken te wissen (bijvoorbeeld het profiel dat wij op basis van 
uw gezinssituatie opgesteld mochten hebben om u nieuwe producten voor te stellen); 

- de verwerking van uw gegevens op te schorten of te beperken, bijvoorbeeld wanneer 
wij uw gegevens verwerken in het rechtmatig belang van de Bank (bijvoorbeeld opleiding 
van het personeel) of wanneer u de juistheid van bepaalde gegevens betwist gedurende 
de tijd om ze te controleren. 

De wet kan zich evenwel verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens. 
  

Recht op overdraagbaarheid 
van uw gegevens   

In bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen om de gegevens die u ons hebt verstrekt 
(bijvoorbeeld de gegevens van uw banktransacties) en die wij ter uitvoering van onze 
overeenkomst of op basis van uw toestemming hebben verwerkt, over te dragen aan uzelf 
of rechtstreeks aan een derde indien dat technisch mogelijk is (u kunt bijvoorbeeld de 
overdracht van het overzicht van uw transacties in een bestand verkrijgen). 

  

Recht van bezwaar tegen de 
verwerking van uw gegevens, 

U kunt zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw gegevens: 
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met name in geval van direct 
marketing 

-  voor prospectie- of marketingdoeleinden, inclusief voor het profiel dat wij daartoe van 
u opgesteld mochten hebben; 

-  voor de rechtmatige belangen van de Bank (bijvoorbeeld voor interne 
opleidingsdoeleinden) tenzij wij wettelijke en dwingende redenen hebben om dit te 
weigeren (bijvoorbeeld in geval van camerabewaking omdat deze dient ter bescherming 
van andere goederen en personen dan u of in geval van registraties die ons in staat 
moeten stellen ons te verweren in geval van geschillen). 

  

Uitzonderingen op uw 
rechten inzake 
witwaspreventie en 
financiering van terrorisme 

Wat betreft de gegevens die wij over u moeten verwerken krachtens de regelgeving inzake 
de preventie van het witwassen van geld en de strijd tegen terrorisme (zie deel II), wordt de 
uitoefening van uw rechten beperkt door de wet van 18 september 2017. U hebt namelijk 
geen recht op inzage en rectificatie van uw gegevens, noch het recht op vergetelheid, 
overdraagbaarheid van uw gegevens of bezwaar, noch het recht om niet geprofileerd te 
worden, noch om u te laten informeren over beveiligingslekken. Uw recht van toegang tot 
de gegevens die wij in dit kader verwerken, dient onrechtstreeks uitgeoefend te worden bij 
de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie hieronder).  

  

Uitoefening van uw 
rechten 

U kunt te allen tijde meer informatie verkrijgen over uw rechten inzake de 
gegevensbescherming en uw hogergenoemde rechten gratis uitoefenen door contact op te 
nemen met onze DPO, die uw eerste contactpersoon is op het gebied van privacy, per e-
mail via het volgende adres: dataprotection@banquetransatlantique.be of per brief gericht 
naar Banque Transatlantique Belgium NV, t.a.v. de Data Protection Officer, De Crayerstraat  
14 te 1000 Brussel. 

Bij de uitoefening van uw rechten is de Bank verplicht uw identiteit strikt na te gaan om te 
voorkomen dat iemand anders uw rechten in uw plaats uitoefent. In dit kader kan dus een 
kopie van uw identiteitsbewijs gevraagd worden. 

  

Recht om een klacht in te 
dienen bij de 
gegevensbeschermingsautoriteit 

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken of hoe wij u 
toelaten uw rechten uit te oefenen, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de afdeling 
Risk & Compliance van de Bank op het volgende adres: 

Banque Transatlantique Belgium SA 
Afdeling Compliance & Risico 
Rue De Crayer 14  
B-1000 Brussel  
Fax: + 32 (0)2 626 02 71 
Tel : +32 (0)2 626 02 79 
Mail : compliance@banquetransatlantique.be 

Indien u niet tevreden bent met het antwoord van de Bank, kunt u een klacht indienen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de contactgegevens als volgt zijn: 

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Drukpersstraat 35 
B-1000 Brussel 
Fax: + 32 (0)2 274 48 35 
Tel: +32 (0)2 274 48 00 
E-mail: contact@apd-gba.be 
Website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

VII. Bewaartermijn van uw gegevens 

De bewaartermijn van uw gegevens is afhankelijk van het type gegevens en van de toepasselijke regelgeving. In het algemeen 
beperken wij de bewaring van uw gegevens tot een strikt minimum en verwijderen wij ze zodra de reden waarom wij ze 
verzamelden niet meer bestaat. 

  

Verwerkte gegevens wegens 
wettelijke verplichting 

De gegevens die wij krachtens een wettelijke verplichting moeten verwerken, worden bewaard 
gedurende de termijn die voorgeschreven wordt door de toepasselijke wet. Zo moeten wij 
inzake de preventie van het witwassen van geld documenten in verband met 
antiwitwasmaatregelen minstens 10 jaar bewaren; inzake beleggingsdiensten en de bescherming 
van beleggers zijn wij gebonden aan bewaartermijnen van minstens 5 jaar. 

mailto:contact@apd-gba.be
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De registraties en opnames in het kader van de dienst voor het doorzenden van opdrachten 
(met name telefoongesprekken) moeten tot 7 jaar bewaard worden. 

  

Gegevens die worden 
verwerkt om de uitvoering 
van de overeenkomst te 
verzekeren 

Wij bewaren de gegevens 10 jaar vanaf het einde van de overeenkomst of de uitvoering van 
de transactie, daar betwistingen binnen deze termijn ingeroepen kunnen worden. Deze termijn 
kan verlengd worden indien een geschil na deze termijn voortduurt. 

  

In het rechtmatig belang van 
de Bank verwerkte gegevens 

- Videobewaking: videobeelden worden maximaal een maand bewaard. Deze duur kan 
verlengd worden indien de beelden gebruikt moeten worden als bewijs van een transactie 
of inbreuken. 

- Elektronische/telefonische communicatie: de gegevens betreffende de 
elektronische/telefonische communicatie en de inhoud daarvan kunnen worden bewaard 
tot het einde van de periode waarin de onderliggende verrichting in rechte kan worden 
betwist. 

VIII. Commerciële prospectie en direct marketing 

Indien u ons toestemming geeft, kan de Bank uw gegevens gebruiken om u bank-, financiële of verzekeringsproducten of andere 
producten aan te bieden die door de Bank worden gepromoot, per e-mail of andere elektronische middelen (indien u deze wijze 
van communicatie aanvaardt) en per post. De Bank kan hiervoor uw profiel opstellen om u de producten/diensten aan te bieden 
die u het meest zouden kunnen interesseren.  

U kunt zich hoe dan ook te allen tijde en kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct 
marketingdoeleinden, hetzij per post, per e-mail of op een andere elektronische wijze (zie deel VI). 

IX. Diversen 

De Bank behoudt zich het recht voor deze verklaring te wijzigen. De meest recente versie is beschikbaar op de website van de 
Bank.  

De Bank zal u op de hoogte brengen van elke wijziging op haar website, per e-mail of andere elektronische 
communicatiemiddelen.  

Voor meer informatie over de privacywetgeving in België kunt u de website raadplegen van de Gegevensbeschermingsautoriteit: 
https://www.autoriteprotectiondonnees.be 

 

 

 




