
Administratieve zetel  –  Terhulpsesteenweg 120  –  1000 Brussel
Tel.: +32(0)2 663 45 40  –  banquedeluxembourg@bdlux.be  –  www.banquedeluxembourg.be
Banque de Luxembourg, naamloze vennootschap  –  Bijkantoor in België 
RCS Luxembourg B5310  –  BTW BE 0830.227.057 RPR Brussel  –  Juli 2022

 BELEID INZAKE BESCHERMING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 1/3

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentifi-
ceerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de 
‘persoonsgegevens’). Vanaf 25 mei 2018 verwerkt Banque 
de Luxembourg, bijkantoor in België (hierna de ‘Bank’) 
persoonsgegevens in overeenstemming met de Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsge-
gevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 
(hierna de ‘AVG’). 
Dit beleid inzake bescherming en verwerking van persoons-
gegevens (hierna het ‘Beleid’) is bedoeld voor elke persoon 
die contacten onderhoudt met de Bank. In dit beleid wordt 
hij geïnformeerd over alle verplichtingen van de Bank in 
haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de ver-
werking van persoonsgegevens en over de rechten van de 
betrokkenen in verband met de verwerking van hun per-
soonsgegevens. Het beleid is een integraal onderdeel van de 
Algemene Voorwaarden van de Bank.

  1.  Betrokkenen bij de verwerking van 
persoonsgegevens (hierna de ‘Cliënt’)

De Bank verwerkt persoonsgegevens van particulieren of 
juridische entiteiten waarmee zij een directe of indirecte 
relatie heeft, heeft gehad of kan hebben.

Cliënten
Als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de Bank per-
soonsgegevens over elke (mede)rekeninghouder, zijn 
gemachtigden, rechthebbenden of andere personen die 
handelen als vertegenwoordiger van deze laatsten. Voor 
Cliënten die rechtspersonen zijn, dient de Bank in voorko-
mend geval de persoonsgegevens te verwerken van iedere 
persoon die verbonden is met de juridische entiteit, zoals 
vertegenwoordigers, directeurs, bestuurders, werknemers en 
hun effectieve begunstigden. 

Externe dienstverleners en onderaannemers
In het kader van de uitvoering van de betreffende dienst of 
opdracht dient de Bank, binnen de wettelijke en/of gebrui-
kelijke beperkingen of indien dat nodig is, persoonsgegevens 
te verwerken over haar externe dienstverleners of onderaan-
nemers of hun respectieve vertegenwoordigers en/of werk-
nemers die met de Bank contacten kunnen onderhouden.

Bezoekers
De Bank verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van 
bezoekers van haar website of E-Banking-diensten, alsmede 
die van bezoekers van haar kantoren.

Derden
Al naargelang de omstandigheden kan de Bank persoonsge-
gevens verwerken van derden die een band hebben met de 
Cliënt. Cliënten die aan de Bank persoonsgegevens bezor-
gen over derden, zoals familieleden, naasten, borgstellers, 
begunstigden, vertegenwoordigers/gemachtigden of zijn 
werknemers en zijn begunstigden of effectieve begunstig-
den, verbinden zich ertoe om deze derden in te lichten over 
de verwerking van hun gegevens door de Bank en over het 
bestaan van dit Beleid.

Potentiële Cliënten die blijk geven van belangstelling voor 
producten en diensten van de Bank
In het kader van haar activiteiten en met inachtneming van 
de wettelijke en/of gebruikelijke beperkingen kan de Bank 
persoonsgegevens over prospecten of potentiële Cliënten die 

blijk geven van belangstelling voor producten en diensten 
van de Bank bewaren, gebruiken en verwerken.
De Bank verwerkt eveneens persoonsgegevens van particu-
lieren die telefonisch contact hebben met de Bank.

 2. Verzameling van persoonsgegevens

De Bank kan op de volgende manieren persoonsgegevens 
van de Cliënt verzamelen:
–  wanneer de Cliënt zelf zijn persoonsgegevens meedeelt op 

om het even welke manier, ook in het kader van precon-
tractuele maatregelen;

–  wanneer de Cliënt zijn persoonsgegevens openbaar heeft 
gemaakt op om het even welke manier;

–  wanneer derden persoonsgegevens aan de Bank doorge-
ven;

–  wanneer de Bank gegevens verkrijgt van externe bronnen 
in het kader van haar controles inzake de strijd tegen het 
witwassen van geld en de financiering van terrorisme;

–  wanneer de Cliënt de website of E-Banking-diensten van 
de Bank raadpleegt;

–  wanneer de Cliënt de betaalrekening(en) raadpleegt die hij 
aanhoudt bij een of meer door de Cliënt in het kader van 
de door de Bank aangeboden dienst voor samenvoeging 
van rekeningen aangewezen betalingsdienstaanbieder(s);

–  wanneer de Cliënt de kantoren van de Bank bezoekt of 
telefonisch contact heeft met de Bank.

 3.  Categorieën van persoonsgegevens die 
door de Bank worden verwerkt

Al naargelang het doel dat door de Bank wordt nagestreefd, 
kan de Bank verschillende categorieën van persoonsgege-
vens van de Cliënt verwerken. Het kan gaan over:
–  identificatiegegevens;
–  contactgegevens;
–  persoonlijke details;
–  verduidelijking over activiteiten, werk of studies;
–  gegevens over het gezin;
–  financiële en bankidentificatiegegevens;
–  financiële gegevens;
–  gegevens in verband met transacties die door de Cliënt 

zijn verricht en in verband met de financiële situatie van 
de Cliënt;

–  gegevens over de behoeften van de Cliënt en zijn inte-
resses;

–  opnames van telefoongesprekken en opnames van bewa-
kingsvideo’s.

Met het oog op de uitvoering van haar verplichtingen en 
voor zover nodig, kan de Bank gevoelige gegevens verwer-
ken, zoals gegevens over iemands gezondheid, veroorde-
lingen en inbreuken en de uitoefening van een openbaar/
politiek ambt. De Bank verwerkt deze gegevens nooit voor 
directmarketingdoeleinden.

 4.  Doeleinden van de verwerking van 
persoonsgegevens

Met inachtneming van de geldende wettelijke en reglemen-
taire bepalingen verwerkt de Bank persoonsgegevens voor 
de volgende doeleinden:
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–  uitvoering, administratie en beheer van het cliëntendos-
sier (contract en diensten) en de actualisering daarvan;

–  beheer van de rekeningen en de betalingstransacties;
–  uitvoering van door de Cliënt ondertekende contracten;
–  informatieverstrekking aan de Cliënt met betrekking tot 

wettelijke, reglementaire of contractuele verplichtingen;
–  toekenning en beheer van kredieten, inclusief de beoor-

deling van de terugbetalingscapaciteit;
–  continue verbetering en persoonlijke aanpak van de dien-

sten van de Bank; 
–  veiligheid van personen en goederen;
–  uitvoering van studies, analyses, modellen en statistieken 

(intern);
–  administratie en beheer van risico’s;
–  voorkoming van witwassen van geld, financiering van 

terrorisme en fraude;
–  nakoming van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld in 

het kader van de MiFID II-verordening, de verplichtingen 
inzake precontractuele informatie, de KYC-verplichtingen 
(Know Your Customer);

–  antwoorden op legitieme vragen van gerechtelijke, toe-
zichthoudende of overheidsinstanties om gegevens te 
raadplegen;

–  juridisch bewijs in geval van geschillen.
Voor deze doeleinden en met inachtneming van de wette-
lijke en reglementaire beperkingen kunnen de door de Bank 
verwerkte gegevens worden gebruikt voor geautomatiseerde 
besluitvorming, inclusief profilering.

 5. Wettelijke grondslagen

De Bank verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in een van 
de volgende gevallen:
–  met de toestemming van de Cliënt, bijvoorbeeld:

voor het gebruik van het contactformulier, dat beschik-
baar is op de website van de Bank, of voor het gebruik 
van Onlinebanking, d.w.z. de E-Banking-diensten van de 
Bank;

–  voor zover de verwerking nodig is voor de uitvoering van 
het door de Cliënt ondertekende contract en de daarmee 
verband houdende diensten, of voor de uitvoering van 
precontractuele maatregelen op verzoek van de Cliënt, 
bijvoorbeeld:
voor de levering van diensten en producten, of voor de 
uitvoering en vastlegging van transacties; voor de levering 
van diensten en producten, of voor de uitvoering en vast-
legging van transacties;

–  om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire ver-
plichting, bijvoorbeeld:
de bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinan-
ciering, of de voorkoming van alle vormen van markt-
misbruik;

–  op basis van de legitieme belangen van de Bank, op voor-
waarde dat het evenwicht tussen de belangen van de Bank 
en die van de Cliënt gevrijwaard blijft, bijvoorbeeld:

voor de uitvoering van tevredenheidsonderzoeken en 
enquêtes, of het beheer van operationele zaken en risico’s.

 6.  Personen die toegang hebben tot de 
persoonsgegevens

In het kader van de uitvoering van haar opdracht kan de 
Bank persoonsgegevens van de Cliënt doorgeven aan haar 
moedermaatschappij, Banque de Luxembourg, naamloze 
vennootschap (gevestigd op het adres Boulevard Royal 14 te 
L-2449 Luxemburg, ingeschreven in het Luxemburgse RCS 
onder het nummer B5310, met btw-nummer LU10590281), 
en aan de volgende categorieën van derden:
–  tussen de Rekeninghouders onderling en hun 

Volmachthouders;
–  door de Cliënt aangeduide personen;
–  andere kredietinstellingen of professionals uit de financi-

ele sector waarop de Bank een beroep doet of die diensten 
verlenen die noodzakelijk zijn in het kader van de dienst-
verlening aan de Cliënt;

–  andere externe dienstverleners waarop de Bank een 
beroep doet en die diensten verlenen die noodzakelijk 
zijn in het kader van de dienstverlening aan de Cliënt.

De Bank ziet erop toe dat de derden waarop zij een beroep 
doet voor dienstverlening eveneens onderworpen zijn aan 
een wettelijke verplichting om de persoonsgegevens met 
gepaste zorg te gebruiken. Deze ontvangers van persoons-
gegevens kunnen optreden als verwerkingsverantwoordelij-
ken of als onderaannemers en dienen de wettelijke en/of 
contractuele verplichtingen na te leven inzake bescherming 
van persoonsgegevens, inclusief het beroepsgeheim of de 
geldende geheimhoudingsverplichtingen.
Bepaalde van deze ontvangers van gegevens kunnen bui-
ten de Europese Unie zijn gevestigd. Om het vertrouwelijke 
karakter van de gegevens en de eerbiediging van de rech-
ten van de betrokkene door de verwerking te garanderen, 
verschaft de Bank een kader voor gegevens die buiten de 
Europese Unie worden verstrekt, om te garanderen dat deze 
doorgiften van persoonsgegevens volledig in overeenstem-
ming zijn met de Europese vereisten die gelden sinds de 
inwerkingtreding van de verordening (EU) 2016/679 over 
de bescherming van persoonsgegevens. Met inachtneming 
van de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen kan 
de overheid van deze landen echter verzoeken om toegang 
te krijgen tot bepaalde persoonsgegevens.
In bepaalde gevallen is de Bank bij wet verplicht om per-
soonsgegevens van de Cliënt te delen met derden, zoals over-
heidsinstanties, belastinginstanties, toezichthoudende of 
gerechtelijke/onderzoeksinstanties of in voorkomend geval, 
met advocaten, notarissen, voogden of bedrijfsrevisoren.

 7. Persoonlijke aanbiedingen

Om Cliënten de beste diensten te kunnen aanbieden, die 
steeds beter aansluiten bij hun persoonlijke voorkeuren en 
behoeften, en om de relatie met de Cliënt te onderhouden 
en te ontwikkelen, kan de Bank:

de volgende publicaties naar de Cliënt verzenden:
–  reglementaire berichten of informatieve of commerciële 

brieven in verband met het ondertekende contract en de 
dienst waarop de Cliënt heeft ingetekend, evenals de pro-
ducten waarover hij beschikt;

–  financiële en economische analyses;
–  de nieuwsbrief van de Bank;
–  themapublicaties met toegevoegde waarde;
–  uitnodigingen voor evenementen, conferenties of work-

shops die mogelijk interessant zijn.
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De Cliënt kan op elk moment en zonder enige motivering 
bezwaar maken tegen het gebruik, de bewaring en de ver-
werking van zijn gegevens voor directmarketingdoelein-
den, door contact op te nemen met de Bank op de manier 
beschreven in punt 8. of door te klikken op de koppeling 
onderaan in elke e-mail of door het daarvoor bestemde deel 
van via de post bezorgde briefwisseling terug te sturen.

gebruikmaken van profilering, door een geheel van auto-
matisch verwerkte persoonsgegevens van Cliënten te com-
bineren teneinde:
–  in een bestand van Cliënten gemeenschappelijke kenmer-

ken te zoeken van personen die mogelijk interesse heb-
ben in welbepaalde nieuwe of bestaande bankproducten 
of -diensten;

–  in een bestand van Cliënten te zoeken naar relatief 
homogene groepen van personen op basis van gehouden 
producten en/of verrichte banktransacties, om een beter 
inzicht te krijgen in de cliënten van de bank en om het 
commerciële aanbod van de Bank persoonlijker te maken;

–  in een cliëntenbestand zoeken naar Cliënten die relaties 
(zoals familiebanden of zakenrelaties) zouden kunnen 
hebben met andere Cliënten, en deze identificeren.

De betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken 
tegen de verwerking van hun persoonsgegevens op basis 
van profilering.

 8. Rechten van de Cliënt

Volgens de voorwaarden en met inachtneming van de wet-
telijke en reglementaire bepalingen, beschikt de Cliënt over 
een bepaald aantal rechten in verband met de verwerking 
van zijn persoonsgegevens, namelijk:
–  toegang tot zijn persoonsgegevens die door de Bank wor-

den verwerkt;
–  vragen om bevestiging dat zijn persoonsgegevens al dan 

niet worden verwerkt;
–  onjuiste of onvolledige persoonsgegevens laten corrigeren;
–  zijn persoonsgegevens om legitieme redenen laten wissen;
–  om legitieme redenen verzoeken om de verwerking van 

zijn persoonsgegevens te beperken;
–  vragen om zijn persoonsgegevens in een eenvoudig lees-

baar formaat over te dragen naar een derde;
–  het recht om wegens legitieme redenen bezwaar te maken 

tegen het gebruik van de gegevens die de Bank verzamelt, 
bewaart en verwerkt.

De Cliënt kan een aanvraag voor de uitoefening van zijn 
hierboven vermelde rechten indienen door een schriftelijk 
verzoek te richten aan de Data Protection Officer (functiona-
ris voor gegevensbescherming), via e-mail naar dpo@bdlux.
be en via de post naar het volgende adres:
Banque de Luxembourg, bijkantoor in België
Ter attentie van de Data Protection Officer
Terhulpsesteenweg 120
1000 Brussel
De Cliënt heeft eveneens het recht om bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een klacht in te 
dienen over de verwerking van zijn persoonsgegevens door 
de Bank.

 9. Opslagtermijn van de gegevens

De Bank kan de persoonsgegevens bewaren voor een termijn 
die niet meer bedraagt dan de duur die nodig is voor de 

doeleinden die door de Bank worden nagestreefd, namelijk 
10 jaar na de ontbinding van de contractuele relaties met de 
Cliënt. Om legitieme redenen en al naargelang de omstan-
digheden kan de Bank de gegevens, met inachtneming van 
de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, langer 
bewaren dan de vastgestelde termijn.


