
HANDVEST VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS 

 
 
 

De groep Société Générale is een van de grootste spelers in de financiële sector, met meer dan 

31 miljoen particuliere en professionele klanten, bedrijven en financiële instellingen, verspreid 

over de hele wereld. Al sinds de oprichting van Société Générale komt het de netwerken toe om 

bepaalde persoonlijke gegevens van klanten te verzamelen, te verwerken en op te slaan. 

Bedoeling is om hen op die manier een service te kunnen bieden die beter is afgestemd op hun 

behoeften en om ons aanbod gedurig te verbeteren. 

In dit digitale tijdperk neemt de hoeveelheid data exponentieel toe, wat onze netwerken de 

mogelijkheid biedt om producten en diensten te ontwikkelen die nagenoeg volledig op maat van 

de klanten zijn. 

Société Générale is zich ervan bewust dat klanten het belangrijk vinden dat hun persoonlijke 

gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Daarom bevestigen we nogmaals ons engagement om 

op een verantwoorde manier om te gaan met gegevens. Dit document licht de filosofie en de 

principes van de Groep toe op het vlak van de bescherming en het gebruik van persoonlijke 

gegevens. Die elementen zullen ook worden gedeeld met al onze netwerken in alle landen waar 

de Groep actief is, rekening houdend met de lokale wetgevingen. 

 

1. Ons engagement om de persoonlijke gegevens van onze klanten te beveiligen en te 
beschermen 

 
Als verantwoordelijke financiële Groep verbinden wij ons ertoe om de persoonlijke gegevens 

van onze klanten te beveiligen en te beschermen tegen elke poging tot niet-geautoriseerd 

gebruik of niet-geautoriseerde vrijgave, of eender welke handeling die niet beantwoordt aan 

onze engagementen in termen van gegevensbescherming. 
 

De bescherming en het verantwoorde gebruik van persoonlijke gegevens is altijd al een belangrijk 

criterium geweest in de sleutelactiviteiten van onze netwerken. We beschikken op dat vlak over 

een uitgebreide knowhow en rijke ervaring, waardoor klanten onze Groep als een 

vertrouwenspersoon zien die als een goede huisvader omgaat met hun persoonlijke gegevens. 
 

We hebben beleidsplannen, procedures en tools uitgewerkt om onze handelingen en 

informatiesystemen strikt te beveiligen. 

 
2. Ons engagement om gegevens op een ethische manier en met respect voor de privacy 

te gebruiken, met het oog op de best mogelijke service voor onze klanten 
 

De persoonlijke gegevens van onze klanten zijn belangrijk en kostbaar. We verbinden ons 

ertoe om er op een verantwoorde en ethische manier mee om te gaan, ten dienste van onze 

klanten. We verbinden ons ertoe om uitsluitend die gegevens te verzamelen die noodzakelijk 

zijn voor de uitoefening van onze activiteiten. We gebruiken die gegevens om kwaliteitsvollere 

bankproducten en -diensten te ontwikkelen, die performanter zijn en die nog beter 

beantwoorden aan de verwachtingen en voorkeuren van onze klanten. 
 
Wij verbinden ons ertoe om de persoonlijke gegevens van onze klanten niet te delen met derden 

buiten de groep Société Générale, met uitzondering van die gevallen waartoe we wettelijk verplicht 

zijn. 
 

Onze medewerkers worden uitgebreid geïnformeerd en opgeleid over de bescherming van 

persoonlijke gegevens. 
 

3. Ons engagement om op een transparante en heldere manier te communiceren en te 
informeren 

 

Wij verzekeren onze klanten dat wij hen geregeld, via de meest geschikte kanalen, duidelijke 

informatie zullen verschaffen over het gebruik van hun persoonlijke gegevens. 
 

Daarom worden zij op de hoogte gebracht van de gebruiksvoorwaarden en -doeleinden van hun 

persoonlijke gegevens, en vragen we daar hun toestemming voor, zoals voorgeschreven door de 

wet. 

Wij bieden trouwens aan onze klanten de garantie dat zij op elk moment vlot toegang kunnen 

krijgen tot hun persoonlijke gegevens en dat we die geregeld actualiseren. Als die gegevens niet 

up-to-date blijken of fouten bevatten, dan garanderen wij onze klanten dat ze die kunnen wijzigen. 


