SCIO Productions – PRIVACY STATEMENT
Uw privacy is heel belangrijk voor SCIO Productions. Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het
dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij dragen zorg voor de persoonlijke informatie
die u ons verschaft en zullen deze vertrouwelijk behandelen. Hier kan u lezen welke gegevens wij van onze klanten
verzamelen, waarvoor we ze gebruiken en hoe we deze bewaren.

Welke gegevens verzamelen wij?
Persoonlijke gegevens ter identificatie van de contactpersoon zoals naam, voornaam, telefoonnummer en emailadres. Daarnaast worden ook bedrijfsgegevens opgevraagd zoals de naam van de vennootschap, BTWnummer,
adres, telefoonnummer, boekjaar, rekeningnummer en de oprichtingsstatuten van de vennootschap.
Waarom verzamelen wij deze gegevens?
Deze gegevens worden opgevraagd voor het opstellen van een contract om een Tax Shelter investering af te sluiten
met SCIO Productions. Daarnaast wordt er driemaandelijks een nieuwsbrief bezorgd aan onze klanten om hen op de
hoogte te houden van de lopende film en TV producties waarin via Tax Shelter kan gefinancierd worden. Verder
worden deze gegevens ook gebruikt om een persoonlijke uitnodiging te sturen voor een première, setbezoek of
persconferentie.
Hoe worden de gegevens verzameld?
Persoonlijk gegevens en bedrijfsgegevens worden verzameld via Trends Top, de Kruispuntbank van Ondernemingen,
het Belgisch Staatsblad alsook via persoonlijk contact.
Hoe bewaren wij deze gegevens?
Via het CRM systeem Teamleader worden alle persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens bewaard. Via dit systeem
worden de gegevens verwerkt en beheerd.
De informatie wordt niet met derden gedeeld. Deze worden enkel intern gebruikt. Onze werknemers zijn verplicht
om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Wij bieden alle klanten de mogelijkheid tot inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie. U kan
op elk moment beslissen om uw gegevens aan te passen of u uit te schrijven van onze nieuwsbrief. Dit kan u doen
door onderaan de nieuwsbrief op “uitschrijven” te klikken of door contact op te nemen met ons via
invest@scioproductions.com.

Indien u vragen heeft over dit privacybeleid, mag u steeds contact met ons opnemen:
SCIO Productions NV
Oplombeekstraat 6
1755 Gooik
+32 2 793 25 50
invest@scioproductions.com

