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Privacybeleid van de GIMB-groep 
Bescherming van persoonsgegevens

23 mei 2018

Beste partners, 

Zoals alle betrokken ondernemingen in de Europese Unie heeft ook de GIMB-groep de rechten en verplichtingen  
geïmplementeerd zoals bepaald door Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van  
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (hierna ‘GDPR’). 

Hierbij stellen we u op de hoogte van het gebruik van persoonsgegevens binnen de GIMB-groep. De GIMB-groep  
moet immers persoonsgegevens verwerken om haar missies uit te voeren. De groep is in die hoedanigheid  
‘verwerkingsverantwoordelijke’. 

1. Wie zijn de betrokkenen ?

Deze persoonsgegevens betreffen zowel ondernemers-natuurlijke personen als de contactpersonen bij de ondernemingen- 
rechtspersonen, contactpersonen die uiteraard op hun beurt ook natuurlijke personen zijn. In bepaalde  
gevallen wordt een krediettoekenning ook verbonden aan waarborgen zoals bijvoorbeeld een persoonlijke borg of een 
analyse van de financiële situatie van de beheerders, aandeelhouders, uw onderneming ... Deze persoonsgegevens 
worden dan verzameld.  

2. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens ?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om verschillende redenen.
 
De GIMB-groep verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om efficiënt te werken en u de beste ervaring met haar 
diensten te bieden. 

We wijzen u er eveneens op dat wij uw persoonsgegevens enkel kunnen verzamelen en gebruiken als dit gebruik  
gebaseerd is op een van de geldige rechtsgronden bepaald door de GDPR (zoals uw toestemming of de uitvoering van 
een met ons afgesloten contract). 

De GIMB-groep verwerkt uw gegevens voor het opstellen van kandidatuurdossiers, de evaluatie van de solvabiliteit 
met het oog op de financieringstoekenning, eventuele financieringstoekenning en opvolging van de financieringen 
toegekend aan ondernemingen. 

De voormelde rechtsgronden van de doeleinden zijn wettelijke verbintenissen voor zowel de uitvoering van  
contractuele als pre-contractuele maatregelen.  

Wij verwerken uw gegevens ook voor directmarketingdoeleinden. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om de  
persoonsgegevens van onze Klanten te verwerken met als doel hen op de hoogte te houden van onze activiteiten en 
ons aanbod van financiële producten.
 



2

Privacybeleid van de GIMB-groep - Bescherming van persoonsgegevens

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij over u en hoelang worden deze bewaard ?

Behalve een businessplan (essentieel om de haalbaarheid van uw project te bepalen) aangepast aan de markt waarop 
u actief zult zijn, het aanleveren van uw jaarrekeningen en een omschrijving van uw financieringsbehoefte, kunnen de 
volgende gegevenstypes voorwerp uitmaken van verwerking:  

• Uw naam en voornaam, uw adres (persoonlijk en eventueel dat van uw maatschappelijke zetel),  
uw geboortedatum en -plaats, uw nationaliteit, uw beroepssituatie, uw gezinssituatie, uw curriculum vitae 
(een omschrijving van uw opleiding en bijkomende vorming, uw werkervaring), uw ondernemingsnummer, 
uw contactgegevens (gsm, e-mail enz.), uw eventuele functie in de onderneming, uw bankrekeningnummer;

• Informatie over andere types schuldenlast om, onder andere, uw mogelijkheden tot eigen inbreng te bepalen 
wanneer het door de GIMB-groep aangeboden product dit vereist;

• Eventueel uw huwelijksvermogensstelsel indien zou blijken dat de kredietverlening mogelijk schadelijke  
gevolgen zou kunnen hebben voor uw partner;

• De historiek van informatie over aflossingen van kredieten aangegaan bij de GIMB-groep... 

Naargelang het geval kan u ook gevraagd worden om een kopie van uw identiteitskaart, een curriculum vitae, een 
uittreksel van de Centrale voor kredieten aan particulieren en/of een vergunning van toegang tot het beroepsleven. 

Verder kan openbare informatie worden opgezocht (zoals in de Balanscentrale van de Nationale Bank van België) en 
kan overige informatie gevraagd worden aan u, maar ook aan derden die zich bijvoorbeeld borg stellen in het kader van 
uw aanvraag, indien dit nodig blijkt voor het afsluiten van het contract. 

De gegevens worden in principe bewaard gedurende een termijn van 7 jaar zoals van toepassing voor het bewaren van 
de boeken (overeenkomstig artikel III.88 van het Wetboek van economisch recht). 

4. Wie heeft toegang tot uw gegevens ?

Binnen de GIMB-groep kunnen de volgende personen mogelijk toegang krijgen tot uw gegevens (onderworpen aan de 
verantwoordelijkheden als werknemer volgens de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten): 

• De analist(en) belast met uw dossier;
 
• De juridische dienst bij de voorbereiding van de kredietovereenkomst en vervolgens bij eventuele uitvoerings-

problemen;
 
• De financiële directie voor de uitbetaling van de fondsen en hun terugbetaling;
 
• de gemachtigde organen om te beslissen over de aanvragen (onder de verantwoordelijkheid van de 

maatschappelijk bestuurders). 

Ter informatie wijzen wij u nog op het volgende: 

• Uw gegevens worden niet gecommercialiseerd. De GIMB-groep is gehouden aan de vertrouwelijkheid  
voortvloeiend uit het bedrijfsleven en de integriteit van de uw persoonlijke informatie;

• Ze worden ook niet doorgegeven buiten de Europese Unie;
 
• Bepaalde gegevens kunnen echter, steeds in functie van diverse wettelijke en controleverplichtingen,  

geoorloofd en rechtmatig gedeeld worden met of doorgegeven worden aan derden (middels dezelfde 
beschermingsgaranties), naargelang het geval, zoals:

• Een bank waarmee wij uw project cofinancieren (gehouden aan dezelfde verplichtingen als ons);
• Of de Europese Unie, als uw dossier ook financiering heeft ontvangen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

(EFRO, gehouden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen overeenkomstig zijn reglement);
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• Ter informatie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de uitwerking van haar overheidsbeleid,  
kan het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (houder van een toegangsmachtiging tot het Rijksregister 
van de natuurlijke personen maar wettelijk gehouden aan statistische geheimhouding) gegevens verzamelen 
over de bedrijfs- en zakenwereld, die geanonimiseerd worden. 

De enige eventuele externe gegevensverwerking bij de GIMB-groep betreft geenszins zaken die wij met u voeren.  
De verwerking van uw gegevens heeft enkel betrekking op de onderhandeling, de eventuele ondertekening en de  
uitvoering van het contract dat we samen overeenkomen. 

5. Over welke rechten m.b.t. uw persoonsgegevens beschikt u en hoe kunt u deze uitoefenen?

Overeenkomstig de GDPR hebt u de volgende rechten: recht op inzage, recht op rectificatie, recht op wissing, recht op 
vergetelheid, het recht op beperking van de verwerking, recht van bezwaar, recht van gegevensoverdraagbaarheid.
 
Als u een van deze rechten wenst uit te oefenen en u valt onder de voorwaarden zoals bepaald door de GDPR, gelieve 
uw verzoeken, zelfs als het gaat om een filiaal van de groep, per e-mail te richten aan info@finance.brussels of per post 
naar (GIMB, Stassartstraat 32, 1050 Brussel) met als onderwerp het recht dat u wenst uit te oefenen, met in bijlage een 
kopie van uw identiteitskaart alsook een korte omschrijving van uw verzoek. Wij beantwoorden uw verzoek binnen een 
maand na de ontvangst ervan, twee maanden indien het verzoek diepgaand onderzoek vraagt of als de GIMB-groep te 
veel verzoeken te verwerken zou hebben. 

Wij brengen u op de hoogte van iedere wijziging die wordt aangebracht aan dit beleid.
 
Wij staan steeds tot uw beschikking en wensen u veel succes. Met vriendelijke groeten, 

De directie van de GIMB-groep 


