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Privacyverklaring	SILVERFIN	
	
	

Gelieve	deze	Privacyverklaring	aandachtig	te	lezen.	Deze	Privacyverklaring	bevat	belangrijke	informatie	over	de	
volgende	zaken:		

• welke	Persoonsgegevens	verzameld	worden	en	voor	welke	doeleinden;		
• de	maatregelen	om	de	beveiliging	van	uw	Persoonsgegevens	te	verzekeren	en	
• de	rechten	waarover	u	beschikt	met	betrekking	tot	uw	Persoonsgegevens.	

	
Alle	 Persoonsgegevens	 worden	 verwerkt	 in	 overeenstemming	 met	 de	 wet	 van	 8	 december	 1992	 tot	
bescherming	 van	 de	 persoonlijke	 levenssfeer	 ten	 opzichte	 van	 de	 verwerking	 van	 persoonsgegevens	 (de	
“Privacywet”).	
	
	

1. Toepasselijkheid			
	
Deze	Privacyverklaring	is	van	toepassing	op	de		verwerking	en	doorgifte	van	Persoonsgegevens	door	Silverfin	NV,	
met	maatschappelijke	 zetel	 te	Dok	Noord	 3A	 bus	 403,	 B-9000	Gent	 en	 ingeschreven	 in	 de	 Kruispuntbank	 der	
Ondernemingen	 met	 ondernemingsnummer	 0524.802.662	 (“Silverfin”	 of	 “wij”)	 via	 het	 Platform	 voor	 Direct	
Marketing	doeleinden.		
	
Door	 het	 accepteren	 van	 deze	 Privacyverklaring	 verleent	 de	 Eindklant	 op	 ondubbelzinnige	 wijze	 haar	
toestemming	aan	SIlverfin	om	zijn/haar	Persoonsgegevens	aan	te	wenden	voor	Direct	Marketing	doeleinden	op	
grond	van	Artikel	5,a	Privacywet.	Het	niet	accepteren	van	deze	Privacyverklaring	kan	er	mogelijks	toe	leiden	dat		
bepaalde	functionaliteiten	van	het	Platform	niet	beschikbaar	zijn.		

	
	

2. Persoonsgegevens	
	

Silverfin	kan	de	volgende	Persoonsgegevens	verwerken	overeenkomstig	de	bepalingen	in	deze	Privacyverklaring:	
− naam;	
− contactinformatie	(bv.	adres,	e-mailadres	en	telefoonnummer);	
− technische	gegevens		(bv.	IP-adres)	en	
− financieel	gerelateerde	data.		

	
Silverfin	 zal	 uw	 Persoonsgegevens	 bewaren	 en	 verwerken	 op	 haar	 servers	 die	 zich	 binnen	 de	 Europese	
Economische	Ruimte	bevinden.		
	

3. Doel	van	de	verwerking		
	
Silverfin	 zal	 uw	 Persoonsgegevens	 delen	 met	 de	 Ontvangers	 met	 het	 oog	 op	 Direct	 Marketing	 doeleinden.	
Hierdoor	kan	op	basis	van	de	boekhoudkundige	informatie	(waaronder	de	Persoonsgegevens)	van	de	Eindklant	
die	werd	ingevoerd	door	de	Financiële	Dienstverlener	middels	het	Platform	gerichte	Direct	Marketing	verstuurd	
worden	omtrent	de	aankoop	van	goederen	of	diensten	die	voordelig	voor	de	Eindklanten	kunnen	zijn.		

	
4. Beveiliging	

	
Silverfin	zal	de	gepaste	technische	en	organisatorische	maatregelen	nemen	die	nodig	zijn	voor	de	bescherming	
van	de	Persoonsgegevens	tegen	toevallige	of	ongeoorloofde	vernietiging,	tegen	toevallig	verlies,	evenals	tegen	
de	wijziging	 van	of	 toegang	 tot,	 en	 iedere	 andere	niet	 toegelaten	 verwerking	 van	de	Persoonsgegevens.	Deze	
maatregelen	zullen	een	passend	beveiligingsniveau	verzekeren.	
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5. Rechten	van	betrokkene	
	
Recht	op	toegang		
Indien	u	graag	kennis	neemt	van	uw	Persoonsgegevens	die	door	Silverfin	worden	verwerkt,	of	 indien	u	vragen	
zou	hebben	omtrent	de	verwerking	van	uw	Persoonsgegevens,	kan	u	uw	recht	op	toegang	uitoefenen.	Silverfin	
zal	 u	 vervolgens	 informatie	 verschaffen	 over	 de	 Persoonsgegevens	 die	worden	 verwerkt	 en	 de	 herkomst	 van	
deze	Persoonsgegevens.		
	
Recht	van	verbetering	
U	 heeft	 het	 recht	 om	 kosteloos	 alle	 onjuiste	 Persoonsgegevens	 te	 doen	 verbeteren	 indien	 zulke	
Persoonsgegevens	onvolledig	of	onnauwkeurig	blijken.		
	
Recht	op	kosteloos	verzet	
U	 kan	 zich	 te	 allen	 tijde,	 kosteloos	 en	 zonder	 motivering	 verzetten	 tegen	 de	 verwerking	 van	 uw	
Persoonsgegevens	overeenkomstig	deze	Privacystatement.	
	
Elk	verzoek	tot	uitoefening	van	de	bovenstaande	rechten	of	verdere	vragen	omtrent	deze	Privacyverklaring,	kan	
u	steeds	richten	tot		info@getsilverfin.com	of	per	brief	naar	Dok	Noord	3A	bus	403,	B-9000	Gent.	

		
6. Duurtijd	

	
Silverfin	 zal	 de	 Persoonsgegevens	 van	 de	 Eindklant	 doorgeven	 aan	 de	 Ontvangers	 overeenkomstig	 deze	
Privacyverklaring	 tot	 de	 Eindklant	 haar	 toestemming	 intrekt	 om	 haar	 Persoonsgegevens	 te	 verwerken	
overeenkomstig	 deze	 Privacyverklaring	 of	 de	 contractuele	 relatie	met	 de	 Financiële	 Dienstverlener	 beëindigd	
wordt,	naargelang	wat	zich	het	eerst	voordoet.		
		
	

7. Updates	of	wijzigingen	aan	de	Privacyverklaring	
	

Silverfin	behoudt	zich	het	recht	voor	om	deze	Privacyverklaring	van	tijd	tot	tijd	te	herzien	en	aan	te	passen	om	
ons	toe	te	staan	uw	Persoonsgegevens	te	gebruiken	voor	andere	doeleinden	dan	deze	hierin	vermeld.	
	
Indien	Silverfin	uw	Persoonsgegevens	zou	verwerken	op	een	andere	manier	dan	deze	vermeld	op	het	tijdstip	van	
de	 verzameling	 van	 de	 Persoonsgegevens,	 zullen	 wij	 u	 in	 kennis	 stellen	 hiervan	 op	 onze	Website	 en	 op	 ons	
Platform	met	de	vermelding	dat	de	Privacyverklaring	aangepast	of	bijgewerkt	 is,	en	zal	u	over	de	mogelijkheid	
beschikken	om	uw	toestemming	hiervoor	te	weigeren.	
		

	
8. Definities	
	

De	 volgende	 definities	 (en	 aanvullende	 definities	 die	 in	 de	 Overeenkomst	 worden	 uiteengezet)	 zijn	 van	
toepassing:	
	
“Artikel”	betekent	een	artikel	uit	deze	Privacyverklaring;	
	
“Direct	Marketing”	betekent	alle	activiteiten	die	het	mogelijk	maken	om	goederen	en	diensten	aan	te	bieden	of	
andere	boodschappen	te	verzenden	aan	een	deel	van	de	bevolking	via	de	post,	de	telefoon	of	andere	middelen,	
gericht	op	het	informeren	van	of	het	uitlokken	van	een	reactie	van	betrokkene	alsmede	enig	daarmee	verband	
houdende	dienst;		
	
“Eindklant”	of	“u”	betekent	de	natuurlijke	persoon	wiens	Persoonsgegevens	verwerkt	worden	via	het	Platform;		
	
“Financiële	Dienstverlener”	betekent	de	financiële	dienstverlener	die	gebruik	maakt	van	het	Platform	voor	het	
verlenen	van	boekhoudkundige	diensten	aan	de	Eindklant;	
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“Ontvangers”	 betekent	 de	 financiële	 dienstverleners,	 verzekeringsmaatschappijen	 en	 leveranciers	 van	
nutsvoorzieningen	aan	wie	Silverfin	de	Persoonsgegevens	van	de	Eindklant	zal	doorgeven	onder	de	voorwaarden	
zoals	hierin	uiteengezet;		
	
“Persoonsgegevens”	 betekent	 alle	 gegevens	 betreffende	 een	 geïdentificeerde	 of	 identificeerbare	 natuurlijke	
persoon		en	meer	specifiek	de	gegevens	vermeld	onder	Artikel	3;		
	
“Platform”	 betekent	 het	 online	 platform	 “Silverfin”	 dat	 ontwikkeld	 en	 ter	 beschikking	 gesteld	 wordt	 door	
Silverfin	 aan	 de	 Financiële	 Dienstverlener	 ter	 digitalisering	 van	 hun	 boekhoudkundige	 diensten	 die	 verleend	
worden	aan	de	Eindklant;	
	
“Website”	betekent	http://www.getsilverfin.com		

	
	

Datum	van	laatste	wijziging:	25	november	2016	


