
Société Générale Private Banking is vergund als 

kredietinstelling naar Belgisch recht bij de Nationale 

Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, 

staat onder de controle inzake belegger- en 

consumentenbescherming van de Autoriteit voor 

Financiële Diensten en Markten (FSMA), 

Congresstraat 12- 14, 1000 Brussel en is 

ingeschreven als verzekeringsmakelaar bij de FSMA 

onder het nummer 61033 A. 

T: +32 9 242 22 22 

F: +32 9 242 22 44 

E: info@sgpriv.be  

www.privatebanking.societegenerale.be 

Société Générale Private Banking NV 

Kortrijksesteenweg 302 

B-9000 Gent 

TVA BE 0415 835 337 

RPR Gent 

 

In geval, zoals vermeld in artikel A.6 van het Cliëntenreglement,  de Bank aan de Belgische fiscale autoriteiten uw persoonsgegevens 

communiceert, zal de FOD Economie eveneens verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De FOD 

Economie kan worden gecontacteerd op volgend adres: 

North Galaxy 

Koning Albert II laan 33 

1030 Brussel 

Tel: +32 2 572 57 57 

 

 

Verklaring inzake de 
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Deze verklaring is enkel van toepassing op de verwerking van 

gegevens van natuurlijke personen.  

1. De verwerkingen door de Bank, hebben 

met name de volgende doeleinden: 

- Het beheer van de bancaire relatie, de rekening(en) en/of 

de producten en diensten waarop werd ingeschreven,. De 

persoonsgegevens kunnen bewaard worden voor een 

duurtijd van vijf (5) jaar vanaf het einde van de commerciële 

relatie, in voorkomend geval, het einde van de 

terugvordering. 

- Het verwezenlijken van opinie- en tevredenheids-, 

statistische en patrimoniale studies. De 

persoonsgegevens kunnen bewaard worden voor een 

duurtijd van maximaal tien (10) jaar in functie van de aard 

van de uitgevoerde studie en vanaf het realiseren van deze 

laatste. 

- Het beheer, het onderzoek en de toekenning van 

kredieten.  

Voor wat betreft de consumentenkredieten en de 

hypothecaire kredieten, kunnen de persoonsgegevens 

bewaard worden voor een maximale duurtijd van: 

• vijftien (15) dagen, in geval van perfecte terugbetaling 

van het krediet; 

• twaalf (12) maanden, vanaf de regularisatie, in het 

geval van geregulariseerde wanbetalingen; en  

• tien (10) jaar, vanaf de eerste geregistreerde 

wanbetaling, of deze wanbetaling geregulariseerd 

werd of niet.  

Voor de overige kredieten zal de bewaringstermijn vijf (5) 

jaar zijn vanaf de volledige terugbetaling of tien (10) jaar 

vanaf de eerste geregistreerde wanbetaling, of deze 

wanbetaling geregulariseerd werd of niet. 

- De strijd tegen fraude. De persoonsgegevens kunnen 

bewaard worden voor een duurtijd van maximaal tien (10) 

jaar vanaf de sluiting van het fraudedossier. 

- Het naleven van wettelijke en reglementaire verplichtingen, 

met name in de volgende domeinen: 

• Het beheer van het operationeel risico (waaronder de 

veiligheid van het informatica- en transactienetwerk, 

alsook het gebruik van de internationale 

betalingsnetwerken); 

• De strijd tegen het witwassen van gelden en de 

financiering van terrorisme; 

• De verplichtingen verbonden aan de financiële 

markten; 

• De bepaling van het fiscaal statuut of de fiscale 

woonplaats en de uitwisseling van financiële 

gegevens overeenkomstig het Cliëntenreglement. 

De persoonsgegevens kunnen bewaard worden voor een 

duurtijd van maximaal tien (10) jaar vanaf het einde van de 

commerciële relatie. 

- De uitwisseling van informatie die noodzakelijk is voor de 

organisatie en het uitoefenen van waakzaamheid inzake 

grote risico’s en de strijd tegen witwaspraktijken op het 

niveau van de Groep Société Générale (hierna de 

“Geconsolideerde Waakzaamheid”) overeenkomstig de 

modaliteiten en voor de redenen, hierna uiteengezet: 

• De Bank is een dochteronderneming van de Groep 

Société Générale, waarvan de moederonderneming 

(“Société Générale S.A.” in Frankrijk) onder toezicht 

staat van de Autorité de Controle Prudentiel et de 

Résolution (“ACPR”), alsook van de Europese 

Centrale Bank (“ECB”); 

• In toepassing van het internationaal, Europees en 

Frans reglementair en wettelijk corpus, heeft Société 

Générale S.A. de verplichting om een 

Geconsolideerde Waakzaamheid te organiseren, 

gericht op: 

o het beoefenen van een gecentraliseerd toezicht 

over de grote kredietrisico’s binnen de Groep; en 

o het op geconsolideerde wijze sturen van het 

dispositief inzake de strijd tegen het witwassen 

van gelden en de financiering van terrorisme 

binnen de Groep. 

• Het uitoefenen van een Geconsolideerde 

Waakzaamheid vereist dat Société Générale SA, 

toegang heeft tot bepaalde nominatieve informatie 

van geprospecteerde personen en cliënten van de 

entiteiten van haar Groep. Enkel de nominatieve 

informatie die noodzakelijk is voor de 

Geconsolideerde Waakzaamheid mogen het 

voorwerp uitmaken van een communicatie die zal 

plaatsvinden met inachtname van de Belgische 

regelgeving met betrekking tot bankdiscretie en de 

overdracht van persoonsgegevens. Om Société 

Générale S.A. toe te laten zich in regel te stellen met 

de bovenvermelde verplichtingen, en 

niettegenstaande elke andersluidende bepaling, 

staat u toe dat de Bank vertrouwelijke informatie en 

nominatieve gegevens, die noodzakelijk zijn voor het 

uitoefenen van de Geconsolideerde Waakzaamheid, 

overdraagt aan Société Générale S.A. De gegevens 

kunnen door Société Générale S.A. enkel worden 

gebruikt voor de uitoefening van de Geconsolideerde 

Waakzaamheid. 

• De gegevens zullen worden bewaard gedurende een 

periode die noodzakelijk is voor de Bank en Société 

Générale S.A. om te beantwoorden aan hun 

dwingende wettelijke en reglementaire 

verplichtingen. 

- Het naleven van de verplichtingen van de Bank inzake 

financiering, overeenkomstig de volgende modaliteiten en 

redenen: 

• Teneinde de moedervennootschap (“Société 

Générale S.A.”) in Frankrijk toe te staan om een 

globale opvolging te doen van het kredietrisico in 

hoofde van de Groep, kan de Bank ertoe gehouden 

zijn: 

o het advies in te winnen van Société Générale S.A. 

met betrekking tot iedere kredietaanvraag die 

een bepaald bedrag/ bepaalde duurtijd te boven 

gaat, en in geval van akkoord, iedere 

noodzakelijke informatie aan Société Générale 

S.A. over te maken die noodzakelijk is voor de 

opvolging van het krediet tot aan haar 

terugbetaling. 

o het advies in te winnen van Société Générale S.A. 

met betrekking tot het beheer van eventuele 

wanbetalingen inzake opeisbare sommen 

voortvloeiend uit kredieten. 

• Voor het geval u eveneens rekeningen zou geopend 

hebben in de boeken van andere entiteiten van het 

private banking segment van Société Générale S.A., 

kan de informatie inzake het toekennen, de opvolging 
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en moeilijkheden inzake de terugbetaling van 

kredieten, eveneens gecommuniceerd worden aan 

deze entiteiten teneinde hen toe staan om over een 

globale visie met betrekking tot de situatie van de 

betreffende cliënt te beschikken. 

• In dit verband, en niettegenstaande enige 

andersluidende bepaling, bent u geïnformeerd en 

staat u toe, met betrekking tot vertrouwelijke 

informatie: 

o dat de Bank vertrouwelijke informatie en 

persoonsgegevens, die u aanbelangen en 

noodzakelijk zijn voor het onderzoek aangaande 

een kredietaanvraag en de opvolging van een 

toegekend krediet, alsook het beheer van 

eventuele wanbetalingen inzake opeisbare 

sommen, communiceert en overmaakt aan 

Société Générale S.A. in Frankrijk. 

o dat de Bank vertrouwelijke informatie en 

persoonsgegevens die u aanbelangen en 

betrekking hebben op de kredietverstrekking, de 

opvolging ervan tot haar terugbetaling en 

eventuele terugbetalingsmoeilijkheden, 

communiceert en overmaakt aan andere 

entiteiten van het private banking segment van 

Société Générale S.A. in de boeken van dewelke 

u een rekening aanhoudt. 

• De gegevens zullen worden bewaard gedurende een 

periode die noodzakelijk is voor de Bank en Société 

Générale S.A. om te beantwoorden aan hun 

dwingende wettelijke en reglementaire 

verplichtingen. 

- De identificatie van rekeningen en kluizen van overleden 

personen. De gegevens kunnen bewaard worden voor een 

duurtijd van maximaal dertig (30) jaar in functie van de 

gevallen voorzien door de toepasselijke regelgeving. 

- Het invorderen of de overdracht van schuldvorderingen, 

het beheer van betalingsincidenten. De gegevens kunnen 

bewaard worden voor een duurtijd van maximaal twaalf 

(12) maanden vanaf het uitdoven van de schuld. 

- Het beheer van ernstig strafbare gedragingen of 

handelingen. De persoonsgegevens kunnen bewaard 

worden voor een duurtijd van maximaal tien (10) jaar vanaf 

de registratie van de feiten in onze systemen. 

- Het opnemen van gesprekken en communicatie met u, 

onafhankelijk van de drager ervan (e-mails, fax, 

telefonische onderhouden, etc.), teneinde het telefonisch 

onthaal te verbeteren, de wettelijk en reglementaire 

verplichtingen inzake de financiële markten na te leven, het 

bewijs te bewaren van de toestemming met een transactie 

en de veiligheid te bewerkstellingen van uitgevoerde 

transacties. In functie van de gevallen geviseerd door de 

regelgeving, kunnen de persoonsgegevens bewaard 

worden voor een duurtijd van maximaal zeven (7) jaar vanaf 

hun registratie. 

- Commerciële prospectie, het realiseren van commerciële 

animaties en publiciteitscampagnes. Met betrekking tot 

eventuele prospectie verrichtingen en 

publiciteitscampagnes ten uwen behoeve, kunnen de 

persoonsgegevens bewaard worden tot u gebruik maakt 

van uw recht bezwaar te maken tegen de verwerking van 

uw persoonsgegevens voor dit doeleinde.  

- Het bewaren van boekhoudkundige gegevens. De 

persoonsgegevens kunnen bewaard worden voor een 

duurtijd van tien (10) jaar vanaf de eerste januari va het jaar 

dat volgt op de afsluiting van het boekjaar dat betrekking 

heeft op zijn gegevens.  

- Het beheer van klachten en lopende of potentiële 

geschillen, alsook het beantwoorden aan wettelijke en/of 

reglementaire verplichtingen van de Bank en/of eveneens 

het antwoorden op vragen van autoriteiten aan wie het 

toestaan is om de gegevens op te vragen. De 

persoonsgegevens kunnen bewaard worden voor een 

duurtijd die noodzakelijk is voor het oplossen van de 

klacht, het geschil of de vraag.  

Aan het einde van iedere hierboven per doeleinde vermelde 

duurtijd inzake bewaring, zullen de gegevens niet langer gebruikt 

worden voor dit doeleinde. Vanaf het ogenblik dat de gegevens 

niet langer nuttig zijn voor het bereiken van enig doeleinde, zullen 

deze gewist worden. 

2. De rechtmatigheid van de verwerking; 

De verwerking van uw persoonsgegevens is rechtmatig, 

naargelang het geval: 

 Gezien deze noodzakelijk is voor de uitoefening van een 

of meerdere contracten afgesloten tussen de cliënt en de 

Bank of de naleving van wettelijke verplichtingen waar de 

Bank aan onderworpen is. De Bank kan weigeren om een 

overeenkomst aan te gaan indien zij de vereiste 

persoonsgegevens van de tegenpartij niet ontvangt; 

 Gezien de door de Bank ingezamelde persoonsgegevens 

noodzakelijk zijn voor de navolging van legitieme 

belangen van de Bank. De verwerking staat deze immers 

toe om continu de commerciële relatie met u te 

personaliseren en te verbeteren, teneinde u het meest 

aangepaste en toepasselijke aanbod te kunnen doen, 

commerciële prospectie uit te voeren of efficiënter aan 

fraudebestrijding te doen ; 

 Gezien uw voorafgaandelijke toestemming , namelijk voor 

wat betreft het verpersoonlijken, doelgericht maken en 

optimaliseren van het aanbod en de diensten. In dit 

verband, kunt u uw toestemming op elk ogenblik 

intrekken. Deze intrekking zal geen enkel gevolg hebben 

op de wettelijkheid van de verwerking van de 

persoonsgegevens die reeds plaats vond. 

 Gezien de bank de persoonsgegevens zal hebben 

geaggregeerd  teneinde geanonimiseerde 

marketingverslagen op te stellen. 

3. Communicatie aan derden; 

Binnen de limieten van de hoger vermelde doeleinden, geeft u de 

toestemming aan de Bank om uw persoonsgegevens die door haar 

zijn verzameld mee te delen aan rechtspersonen van de Groep 

Société Générale, namelijk in het kader van de Geconsolideerde 

Waakzaamheid en de verplichtingen van de Bank inzake 

financiering (zoals hierboven uiteengezet), alsook voor zover dit 

nodig is, aan haar partners, makelaars en verzekeraars, 

onderaannemers en dienstverleners. 

4. Overdracht van de persoonsgegevens 

buiten de Europese Unie; 

Overigens, en met name in het kader van de internationale 

dimensie van de Groep Société Générale en de maatregelen die 

worden genomen voor het gebruik van informatica-hulpmiddelen, 

alsook de veiligheid van het informaticanetwerk en de transacties, 

alsook deze van het gebruik van de internationale 

betalingsnetwerken of nog in het kader van de pooling van de 

informatica-middelen of onderhoudsoperaties, kunnen de 
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verwerkingen bedoeld in deze verklaring, de overdracht inhouden 

van persoonsgegevens naar landen die geen lid zijn van de 

Europese Economische Ruimte, waarvan de regelgeving inzake 

bescherming van persoonsgegevens verschillend is van deze in de 

Europese Unie. In dat geval waarborgt een precies en veeleisend 

kader, overeenkomstig de modellen aangenomen door de 

Europese Commissie, alsook gepaste veiligheidsmaatregelen, de 

bescherming van de persoonsgegevens.  

Meer informatie in dit verband kan worden bekomen op eenvoudig 

schriftelijk verzoek aan de Bank.  

De overdracht van persoonsgegevens die noodzakelijk is, vindt 

plaats onder voorwaarden en garanties die eigen zijn aan het 

garanderen van de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de 

gegevens. In dit verband, neemt de Bank alle technische en 

organisatorische maatregelen die passend zijn voor de veiligheid 

van uw persoonsgegevens, die eveneens kunnen worden 

gecommuniceerd aan officiële organismes en gerechtigde 

administratieve en rechterlijke autoriteiten van het betrokken land, 

met name in het kader van de strijd tegen het witwassen van 

gelden en de financiering van terrorisme, de strijd tegen fraude en 

het bepalen van het fiscaal statuut. 

5. Uw rechten. 

De volgende twee paragrafen van dit artikel treden in werking op 

25 mei 2018. 

U beschikt over een toegangs-, verbeterings- en uitwissingsrecht, 

alsook over een recht inzake gegevensportabiliteit. U kunt zich 

eveneens op elk ogenblik verzetten, voor redenen die verband 

houden met hun eigen situatie, tegen het feit dat hun gegevens het 

voorwerp uitmaken van een verwerking. Het wordt gepreciseerd 

dat de uitoefening van bepaalde rechten in bepaalde gevallen 

ertoe kan leiden dat de Bank niet in staat is om het product of de 

dienst te leveren. 

U mag eveneens, op elk ogenblik en zonder kosten, zonder uw 

aanvraag te motiveren, er zich tegen verzetten dat uw gegevens 

worden gebruikt voor doeleinden die verband houden met 

commerciële prospectie. 

U kunt uw rechten uitoefenen, alsook de functionaris voor 

gegevensbescherming contacteren door zich te richten: 

 tot uw agentschap 

 via e-mail aan volgend adres: privacy@sgpriv.be 

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de 

Gegevensbeschermingsautoriteit belast met de naleving van de 

verplichtingen inzake persoonsgegevens. 
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