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Privacyverklaring Aldea Vastgoed NV (hierna “de Vennootschap”). 

Als onderneming staan wij in voor de verwerking van heel wat gegevens. Een 

deel van deze gegevens heeft betrekking op persoonsgegevens en in dit 

kader delen wij u als betrokkene van wie persoonsgegevens door ons 

verwerkt worden het volgende mee: 

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden verwerkt in 

overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder in het 

bijzonder Verordening EU nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens, alsook de wet van 8 december 1992 tot bescherming 

van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens en het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter 

uitvoering van de Wet Verwerking Persoonsgegevens.  

We streven ernaar je persoonsgegevens te allen tijde zorgvuldig te 

verzamelen, gebruiken en beschermen. Je privacy is belangrijk voor ons, dus 

neem de tijd om onze Privacyverklaring goed door te nemen. 

 

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is 

International Estate Management CVBA (hierna “IEM”).   

De zetel van de verantwoordelijke is gelegen te 8800 Roeselare, Ter Reigerie 

5, met als ondernemingsnummer 0597.811.889.  

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, 

kunt u steeds terecht bij IEM via brief op het bovenstaande adres of via e-

mail (info@aldea.be). 

 

2. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens. 

De Vennootschap verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende 

doeleinden: 

In overeenstemming met de diverse actieve toestemmingen die u heeft 

gegeven. Deze toestemmingen kunnen ten allen tijde worden herroepen via 

contactname met de verwerkingsverantwoordelijke;  

Indien nodig, om te kunnen voldoen aan de onderling aangegane 

verbintenissen, zijnde als aandeelhouder, leverancier, koper, … (hierna 

“Stakeholders”);  
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Voor zover noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; 

Om uw belangen of die van anderen te beschermen; 

Indien nodig, met het oog op maatschappelijke belangen;  

Indien nodig voor onze legitieme belangen (of die van anderen), tenzij die 

belangen niet zwaarder wegen dan uw belangen of uw basisrechten en 

vrijheden waarvoor persoonlijke gegevens verplicht moeten worden 

beschermd.  

 

3. Welke persoonsgegevens en van wie? 

In het kader van de onder 2 vermelde doeleinden kan de Vennootschap de 

volgende persoonsgegevens verwerken: voornaam, naam, e-mailadres, 

telefoonnummer, adres.  

De Vennootschap verwerkt de persoonsgegevens welke de betrokkene zelf 

of hun aanverwanten hebben aangeleverd.  

De Vennootschap verwerkt ook persoonsgegevens die niet door de 

betrokkene zelf werden aangebracht, zoals persoonsgegevens die door de 

vermogensbeheerder worden aangeleverd.  

De persoonsgegevens kunnen ook afkomstig zijn van openbare bronnen 

zoals de Kruispuntenbank Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad en de 

bijlagen ervan, de Nationale Bank van België (Balanscentrale) en dergelijke. 

De gegevens worden slechts verwerkt voor zover noodzakelijk voor de onder 

punt 2 vermelde doeleinden. 

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of 

internationale organisaties.  

 

4.Ontvanger van gegevens 

Overeenkomstig wat voorafgaat en behalve in de mate dat de mededeling 

van persoonsgegevens aan organisaties of entiteiten wiens tussenkomst als 

third service providers voor rekening en onder de controle van de 

verantwoordelijke vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, 

zal de Vennootschap de in dit kader verzamelde persoonsgegevens niet 

meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie 

of entiteit, tenzij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en 

hiermee uitdrukkelijk mee instemde. 
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De Vennootschap doet een beroep third service providers: 

De Vennootschap doet een beroep op externe medewerkers voor het 

uitvoeren van bepaalde taken of specifieke opdrachten (operationeel team, 

projectmanagers, boekhoudkantoor, bedrijfsrevisor, notaris …) 

De Vennootschap kan alle maatregelen nemen die nodig zijn om een goed 

beheer van de website en van haar informaticasysteem te verzekeren.  

De Vennootschap kan de persoonsgegevens doorgeven op vraag van elke 

wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder 

trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan 

de wetgeving en aan de reglementering te voldoen, of om de rechten of de 

goederen van de Vennootschap, van haar Stakeholders, van haar website 

en/of van U te verdedigen en/of te beschermen.  

 

5. Veiligheidsmaatregelen. 

Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in 

dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heeft de Vennootschap 

procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke 

betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun 

bewaring.  

Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle (interne/  externe) 

verwerkers waar de Vennootschap een beroep op doet. 

 

6. Bewaringstermijn 

6.1. Persoonsgegevens die wij moeten bewaren uit hoofde van de 

(financiële) participaties die worden genomen binnen de Vennootschap door 

de betrokkene:  

Deze persoonsgegevens worden bewaard tot uiterlijk tien jaar na het einde 

van de zakelijke relatie met de betrokkene.  

6.2.Andere persoonsgegevens 

De persoonsgegevens van de andere dan hierboven vermelde personen 

worden slechts bewaard gedurende de termijnen zoals voorzien in de 

toepasselijke wetgeving, en tot dit niet meer nodig is voor de hierboven 

gestelde doelstellingen. 



4 
 

6.3 Na het verstrijken van de voormelde termijnen worden de 

persoonsgegevens gewist, tenzij een andere geldende wetgeving een 

langere bewaartermijn voorziet. 

 

7. Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, 

gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende 

kennisgeving veiligheidsgebreken 

Voor de toepassing van uw rechten betreffende alle persoonsgegevens kan 

u steeds contact nemen met is IEM. 

Als betrokkene heeft u overeenkomstig de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming steeds de mogelijkheid om kosteloos uw verwerkte 

persoonsgegevens op te vragen en informatie te vragen over de verwerking 

ervan. Indien uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u uiteraard 

steeds verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te 

wijzigen.  

Indien u van oordeel bent dat de over u verwerkte persoonsgegevens niet 

volledig of niet ter zake dienend zijn met het oog op het doel van de 

verwerking van uw persoonsgegevens of dat de over u verwerkte 

persoonsgegevens langer dan toegelaten worden bewaard of in het 

algemeen onrechtmatig werden verwerkt, dan kan u deze 

persoonsgegevens kosteloos laten verwijderen uit ons gegevensbestand.  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die ter uitvoering van een 

overeenkomst of op grond van uw toestemming worden verwerkt te 

verkrijgen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke dan IEM 

over te maken, dan wel om de Vennootschap deze persoonsgegevens 

rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten 

overmaken indien dit technisch mogelijk is.  

U heeft bovendien de mogelijkheid om u te verzetten tegen volledig 

geautomatiseerde besluitvorming die op u betrekking heeft.  

 

8. Gegevenslekken  

Wanneer IEM kennis heeft genomen van een gegevenslek, is deze verplicht 

de Vennootschap onverwijld op de hoogte te brengen van de lek, inclusief 

informatie over de mogelijke oorzaken en de te nemen maatregelen om de 

gevolgen van de lek te beperken. 
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9. Klachten 

Inzake de verwerking van de persoonsgegevens kan u een klacht indienen 

bij de Gegevensbeschermingsautoriteit : 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

Tel  +32 (0)2 274 48 00 

 Fax : +32 (0)2 274 48 35 

 E-mail : commission@privacycommission.be  

URL: https://www.privacycommission.be  

 

10. Wijzigingen 

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring ten 

allen tijde te wijzigen.  

Laatst bijgewerkt: 25 mei 2018 
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