PR IVACY B ELEI D

Q U I N T E T- W E B S I T E

Bij QUINTET hechten wij belang aan de privacy en de bescherming van de persoonlijke gegevens
van onze cliënten en bezoekers van onze website.
Quintet Private Bank (Europe) S.A. en/of de entiteit QUINTET group in verband waarmee u gebruik
maakt van de website is/zijn de gegevensbeheerder(s) (de organisatie(s) die alleen of gezamenlijk
bepaalt/bepalen waarom en hoe persoonlijke gegevens worden gebruikt) in verband met deze
persoonlijke gegevens. De woorden “QUINTET” of “wij/we” of “ons/ onze” zoals gebruikt in dit
website-privacybeleid (het “Beleid”) verwijzen naar deze gegevensbeheerder(s).
In dit Beleid wordt beschreven hoe en waarom we de over u verzamelde persoonlijke gegevens en
de gegevens die u verstrekt bij het bezoeken van onze website zullen verwerken.

DE DOELEINDEN VOOR DE VERZAMELING EN HET GEBRUIK
VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we persoonlijke gegevens van u verzamelen zodat we u
bepaalde diensten kunnen bieden zoals het beantwoorden van vragen of om u marketinginformatie
aan te bieden. Ook kunt u ons uw persoonlijke gegevens verschaffen wanneer u met ons
communiceert via de contactformulier op onze website, zich registreert om materiaal te
downloaden, solliciteert op een vacature of een stageplaats, zich inschrijft voor nieuwsbrieven, zich
aanmeldt voor het bijwonen van een evenement dat door QUINTET wordt georganiseerd of
wanneer u gebruik maakt van het zoekgedeelte van de website.
Zullen uw persoonlijke gegevens voor bovenstaande doeleinden verwerken om een of meerdere
van de volgende redenen:
• de verwerking is nodig voor de uitvoering van een overeenkomst of om een overeenkomst
met u aan te gaan;
• de verwerking is voor ons nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
• de verwerking is nodig in ons gerechtvaardigde belang of dat van een derde, bijvoorbeeld
wanneer we vragen van uw beantwoorden, u dienstverlening bieden op het gebied van
nieuwsbrieven en ander marketingmateriaal via e-mail die u van QUINTET ontvangt, om
verzoeken te beheren (bijvoorbeeld om een evenement bij te wonen), om statistieken te
verzamelen, onze website of de gebruikerservaring ervan te verbeteren en voor alle diensten
die wij u verstrekken; of
• u hebt ons voorafgaand toestemming gegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van
marketingberichten van ons of van derden of om cookies te gebruiken (zie hiervoor het
onderdeel “cookies” hieronder).
De persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen omvatten mogelijk, afhankelijk van uw gebruik
van onze website, uw naam, e-mailadres, het bedrijf waarvoor u werkt, het bedrijfsadres,
telefoonnummer en het land of stad waar u woont.
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AUTOMATISCH VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE
GEGEVENS COOKIES
AUTOMATISCH COOKIES
Net zoals de meeste websites maakt QUINTET gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden met
kleine hoeveelheden informatie die worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat
wanneer u een website bezoekt. Wanneer u de website nogmaals bezoekt, of andere websites
bezoekt die dezelfde cookies gebruiken, herkennen zij deze cookies en dus ook het apparaat
waarop u de website bezoekt.
Doordat wij gebruik maken van cookies kunnen wij uw browser op efficiënte wijze gebruik laten
maken van de website en kunnen we inzicht krijgen in hoe onze website wordt gebruikt, zodat we
ervoor kunnen zorgen dat we u een optimale dienstverlening kunnen bieden door:
• de door u opgevraagde diensten te verstrekken en de veiligheid van de website en van de
gebruiker te waarborgen;
• uw apparaat te herkennen zodat u gedurende hetzelfde bezoek niet elke keer opnieuw
dezelfde informatie hoeft te verstrekken;
• te meten hoeveel mensen onze website bezoeken en hoe ze deze gebruiken, zodat we onze
website sneller, gemakkelijker en relevanter kunnen maken.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?
Over het algemeen gebruiken we cookies met vier verschillende functies:
1. Strikt noodzakelijke cookies
Bepaalde cookies zijn essentieel voor het uitvoeren van handelingen op onze website en op onze
pagina’s. Zo kunnen we met bepaalde cookies de gebruiker identificeren zodat de gebruiker zich
kan aanmelden of verbinden kan maken met pagina’s.
Deze cookies bevatten geen informatie over u die voor marketingdoeleinden kan worden gebruikt
of waarmee andere pagina’s worden geregistreerd die u op internet hebt bezocht. Deze categorie
cookies kan beter niet worden gedeactiveerd. Wanneer een gebruiker ervoor kiest deze cookies te
deactiveren, heeft hij geen toegang tot de volledige inhoud van de bezochte pagina’s.
Naam

Quintet-cookie of
Derdepartijcookie

Sessiecookie
of permanent
cookie

Doel

OptanonConsent

Quintet-cookie

1 jaar

Dit cookie wordt gedefinieerd door de
conformiteitsoplossing voor cookies van
OneTrust. Het slaat informatie op over de
categorieën cookies die de site gebruikt
en of de bezoekers een toestemming
hebben gegeven of ingetrokken voor het
gebruik van elke categorie. Hiermee
kunnen eigenaren van websites
voorkomen dat in elke categorie cookies
worden aangemaakt in de browser van
de gebruikers, wanneer er geen
toestemming is gegeven. Dit cookie heeft
gewoonlijk een levensduur van een jaar,
zodat de voorkeuren worden bewaard
van bezoekers die terugkeren op de site.
Het bevat geen informatie waarmee een
bezoeker van de site kan worden
geïdentificeerd.
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Naam

Quintet-cookie of
Derdepartijcookie

Sessiecookie
of permanent
cookie

Doel

OptanonAlertBoxClosed

Quintet-cookie

1 jaar

Dit cookie wordt geplaatst door websites
die gebruik maken van bepaalde versies
van de cookiewetgevingcomplianceoplossing van OneTrust.

_RequestVerificationToken

Quintet-cookie

Sessiecookie

Dit is een anti-vervalsing-cookie ingesteld
door webtoepassingen die zijn gebouwd
met behulp van ASP.NET MVCtechnologieën. Het is ontworpen om
publicatie van inhoud zonder
toestemming op een website te
voorkomen, genaamd Cross-Site Request
Forgery. Het bevat geen enkele informatie
over de gebruiker en wordt vernietigd bij
het sluiten van de browser.

eupubconsent

Quintet-cookie

1 jaar

Dit cookie wordt gebruikt door het IAB
Europe Transparency & Consent Framework
om de toestemming van de gebruiker voor
dataverzamelingsdoeleinden op te slaan.
Het cookie bevat een versleutelde
consentstring die door bedrijven die
deelnemen aan het framework kan
worden gelezen om de toestemming van
de gebruiker vast te stellen.

ARRAffinity

Quintet-cookie

Sessiecookie

Dit cookie wordt geplaatst door websites
die draaien op het Microsoft Azure
cloudplatform. Het wordt gebruikt voor
loadbalancing, zodat paginaverzoeken
van bezoekers tijdens een browsingsessie
naar dezelfde server worden gerouteerd.

2. Performancecookies en analysecookiess
Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken, bv. welke pagina’s
het meest bekeken worden door de bezoekers en of sommige pagina’s een foutmelding geven.
Deze cookies verzamelen geen informatie die u kan identificeren. Alle informatie die deze cookies
verzamelen is anoniem en wordt enkel gebruikt om de werking van onze website te verbeteren.
Naam

Quintet-cookie of
Derdepartijcookie

Sessiecookie
of permanent
cookie

Doel

_ga

Quintet-cookie

2 jaar

Dit type cookie wordt geassocieerd met Google Universal
Analytics. Het is een belangrijke update van de meest gebruikte
analysedienst van Google. Dit cookie wordt gebruikt om unieke
gebruikers te onderscheiden door hen een willekeurige
gegenereerd nummer toe te kennen als unieke
identificatiecode. Telkens wanneer een pagina van een
website wordt opgevraagd, wordt dit cookie dan gemaakt
om de bezoekers-, de sessie- en de campagnegegevens te
berekenen ten behoeve van websiteanalyserapporten. Het
vervalt standaard na 2 jaar, maar dit kan door eigenaren van
websites worden gepersonaliseerd.

_gid

Quintet-cookie

24 uur

Dit type cookie wordt geassocieerd met Google Universal
Analytics. Opslag en actualisering van een unieke waarde
voor elke bezochte pagina.
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_gat_UA-

Quintet-cookie

0 dagen

Dit is een patterntype-cookie dat door Google Analytics
wordt geplaatst, waarbij het patroonelement op de naam
het unieke nummer bevat van de rekening of website waar
het mee is verbonden. Het lijkt een variant van het _gat
cookie en wordt gebruikt om op websites met een hoog
volume internetverkeer de door Google opgeslagen
hoeveelheid data te beperken.

vuid

Derdepartijcookies

2 jaar

Dit is een patterntype-cookie dat door Google Analytics
wordt geplaatst, waarbij het patroonelement op de naam
het unieke nummer bevat van de rekening of website waar
het mee is verbonden. Het lijkt een variant van het _gat
cookie en wordt gebruikt om op websites met een hoog
volume internetverkeer de door Google opgeslagen
hoeveelheid data te beperken.

3. Functionele cookies
We kunnen functionele cookies gebruiken waarmee we ons uw voorkeuren kunnen herinneren.
Dankzij deze cookies hoeft u niet elke keer gebruikersnaam in te vullen en hoeft u uw voorkeuren
niet te onthouden wanneer u een site bezoekt, zoals bijvoorbeeld de plaatselijke versie van een
website die u wilt zien wanneer u verbinding maakt. Ook kunnen we functionele cookies gebruiken
om u een betere dienstverlening te bieden, bijvoorbeeld zodat u online een video kunt bekijken of
op een blog kunt reageren.
Naam

Quintet-cookie of
Derdepartijcookie

Sessiecookie
of permanent
cookie

Doel

vimeo.com

Derdepartijcookies

Enkele
seconden

Dit domein is van Vimeo. De belangrijkste
handelsactiviteit is: Hosting/delen van video’s.

4. Cookies voor reclamedoeleinden gericht op gedrag
Onze adverteerders en wij kunnen gebruik maken van cookies om u advertenties aan te bieden
waarvan wij, op basis van uw interesses, denken dat deze voor u geschikt zijn. U kunt deze
advertenties zien op onze website en op andere websites die u bezoekt. In elk geval zullen wij onze
adverteerders nooit laten weten wie u bent.
Naam

Quintet-cookie of
Derdepartijcookie

Sessiecookie
of permanent
cookie

Doel

_gat_gtag

Quintet-cookie

Enkele
seconden

Google Analytics

bscookie

Derdepartijcookies

2 jaar

Dit domein is eigendom van LinkedIn, het
professionele netwerkplatform. Het fungeert
over het algemeen als thirdparty-host wanneer
website-exploitanten een van zijn
contentsharingbuttons op hun pagina’s
hebben geplaatst, hoewel de inhoud en
diensten ervan op andere manieren kunnen
worden aangebracht. Hoewel deze buttons
functionaliteit aan de website toevoegen
waarop ze zich op bevinden, worden cookies
geplaatst ongeacht of de bezoeker een actief
Linkedin-profiel heeft of met hun algemene
voorwaarden heeft ingestemd. Om deze
reden is het geclassificeerd als een
hoofdzakelijk tracking/targeting domein.
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Naam

Quintet-cookie of
Derdepartijcookie

Sessiecookie
of permanent
cookie

Doel

UserMatchHistory

Derdepartijcookies

30 dagen

Dit domein is eigendom van LinkedIn, het
professionele netwerkplatform. Het fungeert
over het algemeen als thirdparty-host wanneer
website-exploitanten een van zijn
contentsharingbuttons op hun pagina’s
hebben geplaatst, hoewel de inhoud en
diensten ervan op andere manieren kunnen
worden aangebracht. Hoewel deze buttons
functionaliteit aan de website toevoegen
waarop ze zich op bevinden, worden cookies
geplaatst ongeacht of de bezoeker een actief
Linkedin-profiel heeft of met hun algemene
voorwaarden heeft ingestemd. Om deze
reden is het geclassificeerd als een
hoofdzakelijk tracking/targeting domein.

lang

Derdepartijcookies

Alleen
gedurende
de sessie

Dit domein is eigendom van LinkedIn, het
professionele netwerkplatform. Dit subdomein verbonden met de marketingdiensten
van LinkedIn’s marketing services die websiteeigenaars inzicht verschaffen in het type
gebruikers van hun site op basis van
LinkedInprofielgegevens, om de targeting te
verbeteren.

lidc

Derdepartijcookies

1 dag

Dit domein is eigendom van LinkedIn, het
professionele netwerkplatform. Het fungeert
over het algemeen als thirdparty-host wanneer
website-exploitanten een van zijn
contentsharingbuttons op hun pagina’s
hebben geplaatst, hoewel de inhoud en
diensten ervan op andere manieren kunnen
worden aangebracht. Hoewel deze buttons
functionaliteit aan de website toevoegen
waarop ze zich op bevinden, worden cookies
geplaatst ongeacht of de bezoeker een actief
Linkedin-profiel heeft of met hun algemene
voorwaarden heeft ingestemd. Om deze
reden is het geclassificeerd als een
hoofdzakelijk tracking/targeting domein.

lang

Derdepartijcookies

Alleen
gedurende
de sessie

Dit domein is eigendom van LinkedIn, het
professionele netwerkplatform. Het fungeert
over het algemeen als thirdparty-host wanneer
website-exploitanten een van zijn
contentsharingbuttons op hun pagina’s
hebben geplaatst, hoewel de inhoud en
diensten ervan op andere manieren kunnen
worden aangebracht. Hoewel deze buttons
functionaliteit aan de website toevoegen
waarop ze zich op bevinden, worden cookies
geplaatst ongeacht of de bezoeker een actief
Linkedin-profiel heeft of met hun algemene
voorwaarden heeft ingestemd. Om deze
reden is het geclassificeerd als een
hoofdzakelijk tracking/targeting domein.
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bscookie

Derdepartijcookies

2 jaar

Dit domein is eigendom van LinkedIn, het
professionele netwerkplatform. Het fungeert
over het algemeen als thirdparty-host wanneer
website-exploitanten een van zijn
contentsharingbuttons op hun pagina’s
hebben geplaatst, hoewel de inhoud en
diensten ervan op andere manieren kunnen
worden aangebracht. Hoewel deze buttons
functionaliteit aan de website toevoegen
waarop ze zich op bevinden, worden cookies
geplaatst ongeacht of de bezoeker een actief
Linkedin-profiel heeft of met hun algemene
voorwaarden heeft ingestemd. Om deze
reden is het geclassificeerd als een
hoofdzakelijk tracking/targeting domein.

li_gc

Derdepartijcookies

2 jaar

Dit domein is eigendom van LinkedIn, het
professionele netwerkplatform. Het fungeert
over het algemeen als thirdparty-host wanneer
website-exploitanten een van zijn
contentsharingbuttons op hun pagina’s
hebben geplaatst, hoewel de inhoud en
diensten ervan op andere manieren kunnen
worden aangebracht. Hoewel deze buttons
functionaliteit aan de website toevoegen
waarop ze zich op bevinden, worden cookies
geplaatst ongeacht of de bezoeker een actief
Linkedin-profiel heeft of met hun algemene
voorwaarden heeft ingestemd. Om deze
reden is het geclassificeerd als een
hoofdzakelijk tracking/targeting domein.

AnalyticsSyncHistory

Derdepartijcookies

30 dagen

Dit domein is eigendom van LinkedIn, het
professionele netwerkplatform. Het fungeert
over het algemeen als thirdparty-host wanneer
website-exploitanten een van zijn
contentsharingbuttons op hun pagina’s
hebben geplaatst, hoewel de inhoud en
diensten ervan op andere manieren kunnen
worden aangebracht. Hoewel deze buttons
functionaliteit aan de website toevoegen
waarop ze zich bevinden, worden cookies
geplaatst ongeacht ongeacht of de bezoeker
een actief Linkedin-profiel heeft of met hun
algemene voorwaarden heeft ingestemd.
Om deze reden is het geclassificeerd als een
hoofdzakelijk tracking/targeting domein.

RETARGETING
Als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, stellen wij onze adverteerders in staat om op onze
website gegevens te verzamelen voor zogenoemde retargeting en conversietracking. We werken
ook samen met een of meer derde partijen (zoals adverteerders en advertentienetwerken) om
advertenties op andere sites te beheren en weer te geven. Deze derde partijen gebruiken cookies,
web beacons, pixeltags en vergelijkbare trackingtechnologieën om bepaalde informatie over uw
online activiteiten te verzamelen en te gebruiken, hetzij op onze website en/of andere sites, om uw
interesses af te leiden en u gerichte advertenties te tonen die meer zijn afgestemd op uw browseactiviteiten en afgeleide interesses (“Op interesses gebaseerde advertenties”). Onze externe
serviceproviders kunnen ook cookies of web beacons gebruiken om informatie te verzamelen over
uw bezoeken aan onze website en/of andere sites om de effectiviteit van advertenties en onze online
marketingactiviteiten te meten en te volgen (bijvoorbeeld door gegevens te verzamelen over het
aantal keren dat u op een van onze advertenties klikt).
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OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS
Om aan de doelstellingen te beantwoorden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verzamelen en
gebruiken, kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met andere entiteiten binnen de QUINTET
Group, met onze dienstverleners die ons technisch ondersteunen bij het aanbieden van onze
website en diensten, met overheidsdiensten en verwante organisaties voor zover dit noodzakelijk
voor ons is om te voldoen aan vereisten op het gebied van wet- en regelgeving en met potentiële
kopers van, of beleggers in onze bedrijfsactiviteiten of een gedeelte ervan, en met hun adviseurs en
financiers, wanneer er voor ons een gerechtvaardigd belang bestaat om dit te doen.

HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BESCHERMEN
We hebben voor onze websites administratieve, technische en fysieke waarborgen
geïmplementeerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik,
ongeautoriseerde toegang, bekendmaking, ongeautoriseerde wijziging of onrechtmatige
vernietiging. Daarnaast vereisen we van deze dienstverleners dat zij met betrekking tot deze
persoonlijke gegevens passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen nemen.

UW RECHTEN
Met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons heeft u de volgende rechten
(behoudens toepasselijke uitzonderingen):
• recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die over u worden aangehouden en op het
ontvangen van aanvullende informatie over de wijze waarop deze worden verwerkt;
• recht op rectificatie van onjuiste gegevens en op aanvulling van onvolledige persoonlijke
gegevens;
• recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens uit onze systemen, bijvoorbeeld wanneer
de persoonlijke gegevens niet langer noodzakelijk zijn in verband met de vermelde
doeleinden;
• recht op beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde
omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid betwist of bezwaar maakt tegen de
verwerking;
• het recht op het ontvangen van uw persoonlijke gegevens in een uitwisselbaar formaat, of
deze rechtstreeks te laten doorzenden naar een andere organisatie;
• het recht om op elk gewenst moment uw toestemming in te trekken wanneer u ons
toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens (met name
betreffende het ontvangen van marketingberichten en cookies die het websitegebruik
gevolgen, voor gepersonaliseerde content zorgen en voor de verwerking van analytics);
• het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens onder
bepaalde omstandigheden en met inachtneming van andere wettelijke vereisten, met name
waar we ons beroepen op gerechtvaardigde belangen, met inbegrip voor profilering; en
• het recht om een klacht in te dienen bij de Luxemburgse gegevensbeschermingsautoriteit, de
“Commission nationale pour la protection des données” of bij enige andere bevoegde
gegevensbeschermingsautoriteit.
Wanneer u een verzoek wil indienen met betrekking tot de hierboven vermelde rechten of
als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot gegevensbescherming, kunt u contact
opnemen met de group data protection officer van QUINTET op het volgende e- mailadres:
DPOGROUP@QUINTET.COM
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OPSLAG VAN GEGEVENS
We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor zolang als noodzakelijk voor de relevante
verwerkingsactiviteit en/of voor zolang noodzakelijk is voor de naleving van alle toepasselijke weten regelgeving.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID VAN DE WWW.
QUINTET .COM
We kunnen van tijd tot tijd het Privacybeleid van deze website wijzigen. Alle wijzigingen die we in
ons Beleid aanbrengen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. Het herziene beleid gaat voor
bezoekers die de website voor het eerst bezoeken onmiddellijk na de publicatie op onze website in
en voor terugkerende bezoekers een maand na de publicatie.
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