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PRIVACYHANDVEST 

 

U BETER KENNEN VOOR EEN DIENSTVERLENING OP MAAT 

Uw tevredenheid vormt de kern van onze zorgen. Daarom is het respect voor uw privacy en de bescherming 

van uw persoonlijke gegevens één van de prioriteiten van Casa Kafka Pictures. 

We verwerken uw gegevens zodat we u een product voor belastingoptimalisatie en informatie kunnen 

aanbieden die perfect afgestemd zijn op uw behoeften. Respect voor uw privacy staat bij ons hoog in het 

vaandel. 

Dit is waarom wij dit Privacyhandvest hebben ontwikkeld. Wij willen u informeren over hoe we uw privacy 

beschermen en rekening houden met uw voorkeuren. Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden. En 

wij voeren systematische controles uit op de naleving van dit handvest. 

 
 

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens ? 

  

Casa Kafka Pictures NV, waarvan de sociale zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 2.  

Het doel van dit handvest is om u te informeren over de verwerking van uw gegevens, wat de 

verantwoordelijkheid is van Casa Kafka Pictures. 

U kunt contact opnemen met onze wettelijke vertegenwoordiger door te schrijven naar het volgende 

adres: Casa Kafka Pictures SA - Louis Schmidtlaan 2, 1040 Brussel of een e-mail sturen naar 

invest@casakafka.be 

Het privacybeleid is alleen van toepassing op natuurlijke personen die optreden als wettelijke 

vertegenwoordiger van het bedrijf dat een Tax Shelter-investering doet met Casa Kafka Pictures. 

 

2. Waaruit bestaat de verwerking van persoonsgegevens ?  

 

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een natuurlijke persoon die geïdentificeerd of 

identificeerbaar is als wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf dat onderworpen is aan de 

vennootschapsbelasting. Deze kunnen contactgegevens, een identificatienummer, financiële gegevens 

of geografische gegevens zijn. 

De verwerking van persoonlijke gegevens omvat elke mogelijke bewerking van dergelijke gegevens, 

zoals de verzameling, registratie, gebruik of bewaring ervan op papier. 

 

Wees gerust, wij garanderen ook de veiligheid van uw 
gegevens.  
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Casa Kafka Pictures verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden (zie punt 4), op 

basis van verschillende wettelijke grondslagen, en zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijk gegevens 

worden verwerkt. 

 

3. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens ? 

Wij verzamelen uw gegevens wannneer u in contact treedt met Casa Kafka Pictures, wanneer u 
bijv. 

➢ klant wordt 

➢ ons contacteert of wij u contacteren 

➢ informatie vraagt over ons product per telefoon of per mail. 

 

4. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens ? 

Wij verwerken uw gegevens, meer bepaald voor : 

➢ het beheer van uw klantendossier (contracten en diensten) 

➢ u te contacteren 

➢ het afsluiten, het beheer en het uitvoeren van contracten 

➢ de uitvoering van financiële transacties 

➢ de administratie en het risicobeheer 

➢ het respecteren van verschillende wettelijke verplichtingen en bepalingen en fiscale 
verplichtingen 

➢ direct marketing 

 

 
5. Welke zijn uw rechten in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens ? 

 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken. Met andere woorden, u kan de mogelijke 

verwerking van uw persoonsgegevens beheren. 

U kunt uw persoonsgegevens corrigeren of laten verwijderen. Indien uw persoonsgegevens incorrect, 

onvolledig of niet relevant zijn of als u deze wilt laten verwijderen, kunt u deze laten corrigeren, vervolledigen 

of, indien de wet dit toelaat, verwijderen. 

In sommige gevallen hebt u ook het recht om een beperking van de verwerking van uw gegevens voor 

een specifieke dienst te vragen en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van gegevens op basis 

van het legitieme belang. 

U hebt ook het recht om uw gegevens over te dragen. Bepaalde gegevens die u ons heeft overgemaakt 

kunnen worden overgedragen, onder bepaalde voorwaarden, aan een andere 

verwerkingsverantwoordelijke of aan uzelf. 

U hebt het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct 

marketing. U kan ons op elk moment laten weten dat u niet wilt dat wij uw gegevens verzamelen, opslaan 

en verwerken voor direct marketing-doeleinden. Dan ontvangt u geen commerciële aanbiedingen meer. 
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6. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard ? 

Het hangt af van het type gegevens en van regelgeving. Voor sommige gegevens zijn er minimale 

bewaarperioden en voor anderen maximale. De gegevens van een investeerder worden minimaal 4 jaar 

bewaard. Voor prospects bewaren we de gegevens op jaarbasis. 

 


