CORPORATE PRIVACY BELEID
Inleiding

1.

Vermits wij de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk vinden, kan u in dit Privacy Beleid de
nodige informatie vinden over welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe deze worden
gebruikt, wat uw privacy rechten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.

Op wie is dit Privacy Beleid van toepassing?

2.

Dit Privacy Beleid is van toepassing op (huidige, toekomstige en voormalige) aandeelhouders van en/of
investeerders in Kinepolis, hun volmachthouders en/of vertegenwoordigers, de website bezoekers van
de corporate website van Kinepolis en de personen die zich hebben ingeschreven op de persberichten
van Kinepolis.

Wie

3.

is

verantwoordelijk

voor

het

verwerken

van

mijn

persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die u met ons deelt worden verzameld en verwerkt door of in opdracht van
Kinepolis Group NV, met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel (BELGIE), Eeuwfeestlaan 20,
ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179, RPR Brussel 622 315, met correspondentieadres te
9000 Gent (BELGIE), Moutstraat 132-146, hierna vermeld als “Kinepolis, wij”.
Kinepolis is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van
verwerkingsactiviteiten als vermeld in dit Privacy Beleid.

4.

uw

persoonsgegevens

voor

de

Welke gegevens verwerkt Kinepolis over u?

Kinepolis verzamelt en verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens van haar
aandeelhouders/investeerders en hun volmachthouders en vertegenwoordigers:
-

Identificatie- en contactgegevens, zoals naam, email adres, geboortedatum,
rijksregisternummer;
Financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer;
Familiale gegevens (enkel voor referentie aandeelhouders);
Informatie met betrekking tot gehouden aandelen, zoals het aantal en het type aandelen;
Steminstructies en/of stemgedrag;
Informatie naar aanleiding van contacten met u.

Versie maart 2022

1

Kinepolis verzamelt en verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens van bezoekers van de
corporate website en van personen die zich hebben ingeschreven op de persberichten van Kinepolis;
- Identificatie- en contactgegevens, zoals naam, email adres, functie, werkgever, taalvoorkeur;
- Informatie naar aanleiding van contacten met u, bijvoorbeeld via een verzoek verzonden via
email of via onze website;
- Informatie verkregen door uw gebruik van onze website. We kunnen aanvullende elektronische
identificatiegegevens en informatie over browser en hardware verzamelen van bezoekers van
onze website. We kunnen statistieken en algemene informatie verzamelen, bijvoorbeeld over
het gebruik van onze website. Meer informatie over cookies vindt u in ons Cookiebeleid.

5.

Waarom verwerkt Kinepolis deze gegevens? Op welke juridische
grondslag?

Kinepolis verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Het nakomen van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, zoals de
informatieverplichting voor beursgenoteerde ondernemingen aan de FSMA;
- Het identificeren en onderhouden van contacten met onze (toekomstige)
aandeelhouders/investeerders en andere zakelijke contacten;
- Het voorbereiden, kennisnemen, analyseren en beheren van de aanwezigheids- en
stemprocedures voor aandeelhoudersvergaderingen;
- Het analyseren van het aandeelhouderschap en de investeerdersbasis van Kinepolis;
- Het houden van een aandeelhoudersregister;
- Het uitbetalen van dividenden en andere uitkeringen aan aandeelhouders;
- Het verspreiden van persberichten, financiële rapportering en het versturen van uitnodigingen
voor roadshows en events;
- Het beantwoorden van opmerkingen en/of vragen die u heeft verzonden via onze website of via
email;
- Het beheren en verbeteren van onze website.
Kinepolis verwerkt deze persoonsgegevens op basis van de volgende juridische grondslagen:
- Een wettelijke verplichting,
zoals de toepasselijke bepalingen van het Wetboek
Vennootschapsrecht, boekhoudkundige verplichtingen, verplichtingen inzake antiwitwaswetgeving;
- Uw toestemming;
- De behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om een goede bedrijfsvoering te kunnen
voeren;
- Noodzakelijk met het oog op de uitvoering van een contractuele verplichting.

6.

Hoe lang bewaart Kinepolis mijn persoonsgegevens?

Kinepolis bewaart jouw persoonsgegevens enkel zolang dit nodig is voor de beschreven doeleinden,
hierbij rekening houdend met de wettelijke en reglementaire bewaringsverplichtingen.
Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn worden de gegevens gewist of geanonimiseerd.
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7.

Maakt

Kinepolis

mijn

persoonsgegevens

over

aan

andere

organisaties?
Voor de doeleinden beschreven onder artikel 5, kan Kinepolis zogenaamde ‘verwerkers’ inschakelen.
Zij handelen uitsluitend in onze opdracht en zullen uw persoonsgegevens dus enkel kunnen verwerken
op onze instructies en binnen het kader van dit Privacy Beleid.
Wij gebruiken bijvoorbeeld dienstverleners die ons bijstaan met de organisatie van de algemene
vergaderingen, of paying agents. Deze dienstverleners kunnen toegang krijgen tot uw
persoonsgegevens of andere informatie tijdens het verlenen van hun diensten. Wij staan deze
dienstverleners uitsluitend toe om uw persoonsgegevens te verwerken voor zover een dergelijke
verwerking noodzakelijk is voor hun dienstverlening. Wij zullen er steeds zorg voor dragen dat de
passende waarborgen worden gegeven ter bescherming van uw persoonsgegevens met inachtneming
van de toepasselijke regelgeving.
Wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens doorgeven aan overheidsorganen, regelgevende
instellingen, wetshandhavingsinstanties of rechtbanken indien wij hiertoe worden verplicht of om onze
rechten te vrijwaren in juridische procedures.
Wij nemen alle redelijke technische maatregelen om uw persoonsgegevens veilig te bewaren en ze te
beschermen tegen ongeoorloofde toegang.
Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EU verwerken, zorgen wij er door middel van contractuele
of andere maatregelen (zoals de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie) voor dat deze
gegevens van een passend beschermingsniveau genieten dat vergelijkbaar is met het
beschermingsniveau dat binnen de EU wordt toegepast.

8.

Welke rechten kan ik uitoefenen met betrekking tot mijn
persoonsgegevens?

U heeft het recht tot toegang tot uw persoonsgegevens, om uw persoonsgegevens te rectificeren indien
ze niet accuraat of onvolledig zijn en het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Wij kunnen
echter niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens wissen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking van
dergelijke gegevens noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
Verder heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te bekomen.
Als u uw persoonsgegevens wilt overdragen, is dit ook mogelijk. We noemen dit het 'recht op
dataportabiliteit'.
Indien de verwerking is gebaseerd op de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Kinepolis,
heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
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Indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming op elk
moment in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming
die is gegeven vóór de intrekking van de toestemming.

9.

Hoe kan ik deze rechten concreet uitoefenen?

U kan deze rechten uitoefenen door een email te versturen naar het volgende email adres:
dpo@kinepolis.com.

10.

Kan Kinepolis wijzigingen aanbrengen aan dit Privacy Beleid?

Dit Privacy Beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, onder meer om deze aan te passen aan een
gewijzigde dienstverlening of aan de wijzigingen in de wettelijke en reglementaire vereisten. U kan
steeds de meest recente versie op onze website raadplegen.

11.

Wie kan ik contacteren bij onduidelijkheden of eventuele klachten?

Voor algemene vragen of opmerkingen met betrekking tot uw persoonsgegevens, gelieve een email te
versturen naar het volgende email adres: dpo@kinepolis.com
Je kan ook steeds terecht bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit bij eventuele vragen of
klachten : Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / e-mail: contact@apd-gba.be; website:
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Versie maart 2022

4

