
PRIVACY VERKLARING 

Verantwoordelijke voor de verwerking: Karakter Invest, Wielewaallaan 13,1850 Grimbergen 
0866 285 521  

In regel komt Karakter Invest met zijn cliënteel strikte geheimhouding overeen mits 
beperkingen zoals contractueel overeengekomen.  Om een goede werking te kunnen 
garanderen kunnen bepaalde gegevens worden doorgegeven aan externe partijen zoals 
bewaarders, orderuitvoerders en andere dienstverleners nodig om zijn doelen te bereiken.  
Karakter Invest waakt over de verwerking conform deze verklaring en de wettelijke vereisten 
en onderzoekt of de externe partijen hier ook aan voldoen. 

Karakter Invest zal nooit uw gegevens verkopen.  Het is Karakter Invest toegestaan om o.a. 
persoonsgegevens te verwerken voor volgende doelen ( niet-limitatief) : 

  uitvoeren van de overeenkomst(en) die zij met haar cliënten heeft (waaronder het 
verstrekken van advies, het ontvangen en doorgeven van orders, het opmaken en ter 
beschikking stellen van rapportering, het opmaken van facturen); 

  in contact treden met potentiële cliënten;  

 cliënten en potentiële cliënten infomeren over haar dienstenaanbod en over de activiteiten 
die zij organiseert; 

  cliënten en potentiële cliënten informeren over de evoluties op de financiële markten;  

 voldoen aan haar wettelijke verplichtingen (onder meer de MiFID-reglementering, de 
reglementering inzake de strijd tegen witwassen van geld en de financiering van terrorisme; 
de marktmisbruik-reglementering en de boekhoudwetgeving);  

 detecteren van behoeften en/of opportuniteiten inzake successie- en/of vermogensplanning 
en de cliënt desgevallend doorverwijzen naar gespecialiseerde adviseurs  

 aantrekken van nieuwe medewerkers.  

 

Onder volgende wettelijke grondslagen voorzien in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming kan Karakter Invest uw gegevens doorgeven :  

 art. 6.1. a) toestemming;  

 art. 6.1. b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;  

 art. 6.1. c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting;  

 art. 6.1. f) noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Karakter 
Invest om te ondernemen.  

Als Karakter Invest je gegevens verwerkt heb je een aantal rechten.  

Je kan Karakter Invest steeds vragen welke gegevens over jou verwerkt worden.  

Als Karakter Invest achterhaalde of foutieve gegevens van je verwerkt, kan je steeds vragen 
om de foutieve gegevens te verbeteren.  



Je kan Karakter Invest steeds verzoeken je gegevens te verwijderen. Karakter Invest zal aan 
deze vraag gevolg geven voor zover dit niet verhinderd wordt door de verplichting tot 
uitvoering van een overeenkomst, door wettelijke verplichtingen of door gerechtvaardigde 
belangen in hoofde van Karakter Invest.  

Ben je het niet eens met de manier waarop Karakter Invest bepaalde gegevens verwerkt op 
basis van een gerechtvaardigd belang, dan kan je je daartegen verzetten. Verzet dat Karakter 
Invest zal inwilligen tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen.  

Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan Karakter Invest hebt 
verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen.  

Je kan je kosteloos verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing 
doeleinden.  

Indien je je rechten wil uitoefenen kan je schriftelijk contact opnemen met Karakter Invest 
door een brief te richten ter attentie van Joost Olbrechts (Compliance Officer).   

Karakter Invest kan deze privacyverklaring op elk moment aanpassen.  

 

Indien je van Karakter Invest geen afdoend antwoord krijgt op je vragen of indien je het niet 
eens bent met het standpunt van Karakter Invest kan je een klacht indien bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 
35, 1000 Brussel. 

http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be),

