Gegevensbescherming

Data protection

Gimv
NV
(de
"Vennootschap")
is
verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens die het ontvangt van
aandeelhouders van de Vennootschap en hun
gevolmachtigden in de context van de
algemene vergadering. De verwerking van
deze gegevens zal worden uitgevoerd met het
oog op de voorbereiding en het goede verloop
van de algemene vergadering. De gegevens
omvatten onder meer identificatiegegevens,
contactgegevens, het aantal aandelen,
volmachten
en
steminstructies.
Deze
gegevens kunnen ook worden overgedragen
aan derden (zoals bv. banken of de notaris)
met het oog op bepaalde diensten aan de
Vennootschap in verband met de algemene
vergadering. De persoonsgegevens zullen
niet langer worden bewaard dan noodzakelijk
in het licht van voormelde doelstelling.

Gimv NV (the “Company”) is responsible for
the processing of personal data it receives
from the shareholders and proxy holders in the
context of the general meeting. The
processing of these data will be carried out for
the purpose of the preparation and proper
functioning of the general meeting. The data
include, amongst others, identification data,
contact date, the number of shares, proxies
and voting instructions. These data may also
be transferred to third parties (such as banks
or the notary) for services provided to the
Company in connection with the general
meeting. The personal data will not be kept
longer than necessary in the light of the
aforementioned purpose.

De aandeelhouders en de volmachtdragers
kunnen meer informatie verkrijgen en hun
rechten met betrekking tot hun aan de
Vennootschap verstrekte persoonsgegevens
laten gelden door contact op te nemen met de
Vennootschap
per
e-mail
op
compliance@gimv.com of klacht indienen bij
de
Gegevensbeschermingsautoriteit
via
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Shareholders and proxy holders can obtain
more information and assert their rights with
respect to their personal data they provided to
the Company by contacting the Company by
e-mail at compliance@gimv.com or a
complaint can be filed with the Data Protection
Authority at www.dataprotectionauthority.be.
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