GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING
De groep BNP Paribas draagt de bescherming van uw persoonsgegevens hoog in het vaandel 1.
In deze Gegevensbeschermingsverklaring vindt u (zoals verder verduidelijkt in hoofdstuk 2) gedetailleerde
informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens door BNP Paribas Leasing Solutions () / ('wij'/'we').
Als verwerkingsverantwoordelijke staan we in voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens met
betrekking tot onze activiteiten. Aan de hand van deze Gegevensbeschermingsverklaring willen we u informeren
over welke persoonsgegevens we van u verzamelen, de redenen waarom we die gegevens gebruiken en delen,
hoelang we ze bewaren, wat uw rechten zijn en hoe u die kunt uitoefenen.
Wanneer u een aanvraag indient voor een specifiek product of specifieke dienst, kunt u indien nodig meer informatie
verkrijgen.
1. WELKE VAN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN WE?
We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke data, dat wil zeggen alle informatie die u identificeert of in staat stelt
om u te identificeren, voor zover dat nodig is in het kader van onze activiteiten en om een hoge standaard van
gepersonaliseerde producten en diensten te bereiken.
Afhankelijk van onder andere het soort producten of diensten die we u leveren, verzamelen we verschillende
soorten persoonsgegevens over u, waaronder:
•

identificatiegegevens (bv. volledige naam, identiteitskaart, paspoortnummers, nationaliteit, geboorteplaats
en -datum, geslacht, foto);

•

contactgegevens (bv. postadres, e-mailadres, telefoonnummer);

•

gezinssituatie (bv. burgerlijke staat, aantal kinderen);

• economische, financiële en fiscale informatie (bv. belasting-ID, belastingstatus, waarde van uw
vermogen);

•

gegevens over opleiding en werk (bv. opleidingsniveau, beroepsactiviteit, naam van de werkgever, loon);

•

bankinformatie en financiële informatie (bv. bankrekeninggegevens, product en diensten in eigendom en in
gebruik, kredietkaartnummer, overschrijvingen, activa, opgegeven beleggersprofiel, kredietgeschiedenis);

•

transactiegegevens (met inbegrip van de volledige naam, het adres en de gegevens van de begunstigde,
inclusief mededelingen over bankoverschrijvingen van de onderliggende transactie)

•

gegevens met betrekking tot uw gewoonten en voorkeuren (gegevens met betrekking tot uw gebruik
van onze producten en diensten);

•

gegevens over uw interacties met ons: onze kantoren (contactrapporten), onze internetwebsites, onze
apps, onze socialemediapagina's (verbindings- en traceergegevens zoals cookies, verbinding met
onlinediensten, IP-adres), vergadering, gesprek, chat, e-mail, interview, telefoongesprek;

•

videobewaking (waaronder CCTV) en geolocatiegegevens (bv. weergave van locaties van
geldopvragingen en betalingen, om veiligheidsredenen of om na te gaan welk kantoor of welke
dienstverleners voor u het dichtstbij zijn);

•

informatie over uw apparaat (IP-adres, technische specificaties en unieke identificatiegegevens);

•

inloggegevens die gebruikt worden om verbinding te maken met de website en apps van BNP
Paribas.

We kunnen ook de volgende gevoelige gegevens verzamelen, zij het uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming:
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•

biometrische gegevens (bv. vingerafdruk, stempatroon of gezichtspatroon die gebruikt kunnen worden
voor identificatie en beveiliging);

•

gezondheidsgegevens: bijvoorbeeld voor het opstellen van bepaalde verzekeringsovereenkomsten; deze
gegevens worden verwerkt voor zover dit nodig is.

U vindt de entiteiten van de Groep op: https://invest.bnpparibas.com/en/consolidated-financial-statements
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2. VOOR WIE IS DEZE VERKLARING RELEVANT EN VAN WIE VERZAMELEN WE
PERSOONSGEGEVENS?
We verzamelen gegevens rechtstreeks van u als klant of prospect (wanneer u contact met ons opneemt, ons, onze
website of onze apps bezoekt, onze producten en diensten gebruikt, deelneemt aan een enquête of een evenement
met ons) maar ook indirect over andere personen. Daarom verzamelen we informatie over individuen, terwijl ze
geen directe relatie met ons hebben, maar gerelateerd zijn aan u, als klant of prospect, bijvoorbeeld uw:
•

Familieleden;

•

Opvolgers en rechthebbenden;

•

Medekredietnemers/borgstellers;

•

Wettelijke vertegenwoordigers (volmacht)

•

Begunstigden van uw betalingstransacties;

•

Begunstigden van uw verzekeringscontracten of contracten en trusts;

•

Huisbazen;

•

Uiteindelijke begunstigden;

•

Debiteuren van klanten (bv. in geval van faillissement);

•

Aandeelhouders

Wanneer u ons persoonsgegevens van derden verstrekt, zoals hierboven vermeld, vergeet dan niet hen op de
hoogte te brengen van de verwerking van hun persoonsgegevens en hen te verwijzen naar deze
Gegevensbeschermingsverklaring.
Om onze database te verifiëren of te verrijken, kunnen we ook persoonsgegevens verkrijgen van:
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•

andere entiteiten van BNP Paribas;

•

onze klanten (zakelijk of particulieren);

•

betalingsinitiatiedienstverleners en -aggregators (aanbieders van rekeninginformatiediensten);

•

derden, zoals kredietinformatiebureaus en fraudepreventiebureaus of gegevensmakelaars, die ervoor
moeten zorgen dat zij de relevante informatie op rechtmatige wijze verzamelen;

•

publicaties/databanken die door officiële instanties of derden ter beschikking gesteld worden (bv. het Franse
Staatsblad, databanken van financiële toezichthoudende autoriteiten);

•

websites/pagina's op sociale media van rechtspersonen of professionele klanten die door u openbaar
gemaakte informatie bevatten (bv. uw eigen website of sociale media);

•

openbare informatie zoals persinformatie.

WAAROM EN OP WELKE GROND GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

a. Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen
We gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan de regelgeving, in het bijzonder de bankvoorschriften en
financiële regels:
o monitoring van transacties om die transacties op te sporen die afwijken van de normale routine/patronen
o fraudepreventie en -detectie;
•

risico's opvolgen en rapporteren (financiële risico's, kredietrisico's, juridische risico's, compliance- of
reputatierisico's, wanbetalingsrisico's enz.) die wij en/of de groep BNP Paribas kunnen oplopen;

•

indien nodig telefoongesprekken, chats, e-mail, enz. opnemen, niettegenstaande ander gebruik dat
hierna beschreven wordt;

•

het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voorkomen en opsporen;

o en voldoen aan de regelgeving met betrekking tot sancties en embargo's via ons KYC-proces (Know
Your Customer) (om u te identificeren, uw identiteit te verifiëren, uw gegevens te screenen aan de hand
van sanctielijsten en uw profiel te bepalen);
o bijdragen tot de bestrijding van belastingfraude en voldoen aan de fiscale controle en meldingsplicht.
o boekhoudkundige transacties registreren;
o informatie uitwisselen in het kader van het fiscaal recht;
o risico's met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzame ontwikkeling
voorkomen, opsporen en rapporteren;
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o omkoping opsporen en voorkomen;
o verschillende operaties, transacties of orders melden of antwoorden op een officieel verzoek van een
naar behoren gemachtigde lokale of buitenlandse financiële, fiscale, administratieve, strafrechtelijke of
gerechtelijke instantie, tussenpersonen of bemiddelaars, wetshandhaving, staatsagentschappen of
overheidsinstanties.
b. Om een contract uit te voeren of om op uw verzoek stappen te zetten voordat een contract met u
gesloten wordt.
We gebruiken uw persoonsgegevens om onze contracten te sluiten en uit te voeren en om onze relatie met u te
beheren, onder meer om:
•

uw kredietrisicoscore en uw terugbetalingscapaciteit te bepalen;

•

te evalueren (bv. op basis van uw kredietrisicoscore) of we u een product of dienst kunnen aanbieden en
onder welke voorwaarden(inclusief prijs);

•

u te helpen door uw vragen te beantwoorden;

•

u of onze zakelijke klanten producten of diensten aanbieden voor het beheer van uitstaande schulden
(identificatie en uitsluiting van klanten met uitstaande schulden).

c. Om ons rechtmatig belang te dienen
We gebruiken uw persoonsgegevens, inclusief uw transactiegegevens, voor:
•

Doelstelling risicobeheer:
o een bewijs van transacties met inbegrip van elektronisch bewijs;
o management, preventie en detectie van fraude,
o monitoring van transacties om vast te stellen welke afwijken van de normale routinematige uitoefening
van rechtsvorderingen en verdediging in geval van juridische geschillen;
o ontwikkeling van individuele statistische modellen om uw kredietwaardigheid te helpen bepalen;

•

Personalisering van ons aanbod aan u en dat van andere entiteiten van BNP Paribas om:
o

de kwaliteit van onze producten of diensten te verbeteren;

o

reclame voor producten of diensten te maken die aansluiten bij uw situatie en profiel.
o

uw voorkeuren en behoeften in mindering te brengen om u een gepersonaliseerd commercieel
aanbod voor te stellen; de procesefficiëntie te verbeteren (onze medewerkers opleiden door
telefoongesprekken in onze callcenters op te nemen en ons gespreksscenario te verbeteren);

o

Deze personalisatie kan gerealiseerd worden door:


onze prospects en klanten in segmenten te verdelen;



uw gewoonten en voorkeuren bij de verschillende communicatiekanalen te analyseren
(bezoeken aan onze filialen, e-mails of berichten, bezoeken aan onze website enz.);



het delen van uw gegevens met een andere entiteit van BNP Paribas, met name als u
klant bent of wordt van die andere entiteit, in het bijzonder om de onboarding te
versnellen;



de producten en diensten waarover u al beschikt of die u al gebruikt te koppelen aan
andere gegevens die we over u bezitten (we kunnen bv. vaststellen dat u kinderen hebt
maar nog geen familiale verzekering);



transacties te monitoren om die transacties op te sporen die afwijken van de normale
routine



rekening houdend met gemeenschappelijke kenmerken of gedragingen van huidige
klanten, en zoeken naar andere personen die dezelfde kenmerken delen voor specifieke
doeleinden.

Voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens geven we u specifieke informatie en nodigen we u uit om in
te stemmen met een dergelijke verwerking. Merk op dat u te allen tijde kunt verzoeken om uw toestemming in te
trekken.
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4. MET WIE WISSELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS UIT?
a.

Informatie delen binnen de groep BNP Paribas

We maken deel uit van de groep BNP Paribas die een geïntegreerde bankverzekeringsgroep is, d.w.z. een groep
bedrijven die nauw samenwerken over de hele wereld om verschillende producten en diensten op het vlak van
bankieren, financiën en verzekeringen te creëren en te verdelen.
We delen persoonsgegevens via de groep BNP Paribas voor commerciële behoeften en efficiëntiebehoeften zoals:
•

op basis van onze legitieme belangen en onze wettelijke en reglementaire verplichtingen:
o

•

op basis van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen:
o

•

risicobeheer inclusief kredietrisico's en operationele risico's (risicorating, kredietrating enz.);

het delen van de verzamelde gegevens voor AML/FT, sancties, embargo's en voor KYC;

op basis van ons gerechtvaardigd belang:
o

preventie, opsporing en bestrijding van fraude

o

O&O-activiteiten;

o

globaal en consistent overzicht van de klant;

o

het aanbieden van het volledige aanbod van producten en diensten van de Groep zodat u ervan
kunt profiteren.

b.

Informatie bekendmaken buiten de groep BNP Paribas

Om aan een aantal van de in deze verklaring beschreven doeleinden te voldoen, kunnen we uw persoonsgegevens
van tijd tot tijd bekendmaken aan:
•

dienstverleners die namens ons diensten verlenen (bv. IT-diensten,
telecommunicatie, incasso, advies en begeleiding en distributie en marketing).

logistiek,

printdiensten,

•

bank- en handelspartners, onafhankelijke agenten, tussenpersonen of makelaars, financiële instellingen,
tegenpartijen, transactieregisters waarmee we een relatie hebben indien een dergelijke transmissie vereist
is om ons in staat te stellen u de diensten te verlenen of onze contractuele verplichtingen of transactie uit te
voeren (bv. banken, correspondentbanken, bewaarders, beheerders, emittenten van effecten,
betaalagenten, wisselplatforms, verzekeringsmaatschappijen, betalingssysteembeheerders, emittenten of
tussenpersonen van betaalkaarten);

•

kredietinformatiediensten;

•

lokale of buitenlandse financiële, fiscale, administratieve, strafrechtelijke of gerechtelijke autoriteiten,
tussenpersonen of bemiddelaars, wethandhavingsinstanties, overheidsinstanties of openbare organen, wij
of een lid van de groep BNP moeten bekendmaken aan ingevolge:
o

hun verzoek;

o

Verdedigen van of reageren op een zaak, actie of procedure

o

Naleving van de regelgeving of richtlijnen van de autoriteit die op ons of een lid van de BNP
Groep van toepassing is;

•

serviceprovider(s) (informatie over uw betaalrekening(en)) op basis van de machtiging die u aan deze derde
verleend hebt.

•

bepaalde gereglementeerde professionals zoals advocaten, notarissen, ratingbureaus of accountants indien
nodig in specifieke omstandigheden (procesvoering, audit enz.), alsook aan de feitelijke of voorgestelde
koper van de bedrijven of vestigingen van de groep BNP of onze verzekeraars;
c.

Samengevoegde of geanonimiseerde informatie delen

We delen samengevoegde of geanonimiseerde informatie binnen en buiten de groep BNP Paribas met partners
zoals onderzoeksgroepen, universiteiten of adverteerders. U kunt niet geïdentificeerd worden aan de hand van
deze informatie.
Uw gegevens kunnen samengevoegd worden in geanonimiseerde statistieken die aan professionele klanten
aangeboden kunnen worden om hen te helpen bij de ontwikkeling van hun bedrijfsactiviteiten. In dat geval worden
uw persoonsgegevens nooit bekendgemaakt en wie deze geanonimiseerde statistieken ontvangt, zal uw identiteit
niet kunnen achterhalen.
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5. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EER
Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens bij internationale doorgiften vanuit de Europese Economische Ruimte
(EER) naar een land buiten de EER doorgegeven worden. Wanneer de Europese Commissie erkend heeft dat een
niet-EER-land een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt, kunnen uw persoonsgegevens op deze basis
doorgegeven worden.
Voor doorgiften aan niet-EER-landen waarvan het beschermingsniveau niet erkend werd door de Europese
Commissie zullen we hetzij een beroep doen op een ontheffingsbepaling voor de desbetreffende situatie (bv. indien
de doorgifte noodzakelijk is om ons contract met u uit te voeren, zoals wanneer een internationale betaling
uitgevoerd moet worden) of zullen we een van de volgende voorzorgsmaatregelen treffen om de bescherming van
uw persoonsgegevens te garanderen:
•

contractuele standaardbepalingen die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie;

•

bindende bedrijfsregels.

Wenst u een kopie te ontvangen van deze voorzorgsmaatregelen of wenst u informatie te krijgen over waar ze
beschikbaar zijn, dan kunt u een schriftelijk verzoek versturen zoals uiteengezet wordt in artikel 9.

6. HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die vereist is om te voldoen aan de toepasselijke weten regelgeving of een andere periode waarbij rekening gehouden wordt met onze operationele vereisten, zoals een
goed onderhoud van klantgegevens, ondersteuning van het klantrelatiebeheer en reageren op rechtsvorderingen
of regelgevingsverzoeken.

7. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U ZE LATEN GELDEN?
Ingevolge de toepasselijke regelgeving hebt u de volgende rechten:
•

Recht op toegang: u kunt informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie van
dergelijke persoonsgegevens verkrijgen.

•

Recht op rectificatie: wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt
u vragen dat uw persoonsgegevens dienovereenkomstig gewijzigd worden.

•

Recht op wissing: u kunt vragen dat uw persoonsgegevens gewist worden, voor zover dit wettelijk
toegestaan is.

•

Recht op beperking: u kunt de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.

•

Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, omwille van uw
specifieke situatie. U hebt het absolute recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens voor direct marketing, zoals onder meer profilering in het kader van direct marketing.

•

Recht op het intrekken van uw toestemming: indien u toestemming gegeven hebt voor de verwerking van
uw persoonsgegevens, hebt u het recht om die toestemming op ieder moment in te trekken.

•

Recht op overdraagbaarheid: indien wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de persoonsgegevens
die u ons verstrekt hebt terug te vragen of, indien technisch haalbaar, door te laten geven aan een derde.

Wenst u bovenstaande rechten te laten gelden, stuur dan een brief of e-mail naar het adres dat vermeld wordt in
hoofdstuk 9. Hoe neemt u contact met ons op?
Naast de voornoemde rechten hebt u ingevolge de toepasselijke regelgeving ook het recht om een klacht in te
dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

8. HOE BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN WIJZIGINGEN AAN DE
GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING?
In

een

wereld

van

constante

technologische

veranderingen

bestaat

de

kans

dat

we

deze
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Gegevensbeschermingsverklaring op regelmatige basis moeten bijwerken.
We nodigen u uit om de meest recente versie van deze verklaring online door te nemen. We zullen u op onze
website of via andere gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte houden van grote wijzigingen.

9. HOE NEEMT U CONTACT MET ONS OP?
Als u vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken uit hoofde van deze
Gegevensbeschermingsverklaring, stuur dan een e-mail naar het volgende adres:
Voor België: FBBE.DPOBELGIUM@bnpparibasfortis.com, cc: gdpr.be.ls@bnpparibas.com
Postadres:
Verantwoordelijke voor gegevensbescherming – Risico BNP Paribas
BNP Paribas Fortis NV
Warandeberg 3, 1KL3I,
1000 Brussel
Voor Nederland: gdpr.nl.ls@bnpparibas.com
Postadres:
BNP Paribas Leasing Solutions NV
ter attentie van: Bescherming van Gegevens
Hambakenwetering 4 5231 DC 's-Hertogenbosch
Postbus 2375
5202 CJ 's-Hertogenbosch

of neem contact met ons op via onze websites:
- In België, Franse versie: https://leasingsolutions.bnpparibas.be/confidentialite
- In België, Nederlandse versie: https://leasingsolutions.bnpparibas.be/nl/dataprivacy
- In Nederland: https://leasingsolutions.bnpparibas.nl/dataprivacy

Als u meer informatie over cookies wenst, lees dan ons cookiebeleid op onze websites.
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