Home on the Spot
Gebruiksvoorwaarden van de applicatie – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Gebruik van
cookies
De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen
van deze gebruiksvoorwaarden en ze te
aanvaarden door de loutere installatie op enig
compatibel toestel van de applicatie Home on the
Spot ('de App') van BNP Paribas Fortis ('de Bank')
en door de toegang tot en het gebruik van de
inhoud van de App.

inbegrip van de niet-naleving door de gebruiker van
deze gebruiksvoorwaarden en onverminderd enige
bijkomende schadevergoeding ten laste van de
gebruiker.
2.
Uitgever. De App wordt uitgegeven door BNP
Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel,
RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702.

De Bank kan deze voorwaarden met onmiddellijke
ingang en zonder voorafgaande kennisgeving
wijzigen. Het verdere gebruik van de App door de
gebruiker geldt als aanvaarding van de gewijzigde
gebruiksvoorwaarden.

De Bank staat als kredietinstelling naar Belgisch
recht onder het prudentiële toezicht van de
Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14,
1000 Brussel (www.nbb.be). Zij is tevens
onderworpen aan de controle inzake beleggers- en
consumentenbescherming van de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten (FSMA),
Congresstraat 12-14, 1000 Brussel (www.fsma.be)
en is als verzekeringsagent ingeschreven onder
FSMA-nr. 25.879A.

1.
Inhoud van de App. De App bevat uitsluitend een
interactieve simulatietool. De Bank ziet nauwlettend
toe op de kwaliteit van de App en wendt alle
redelijke middelen aan om te verzekeren dat de erin
opgenomen informatie juist en up-to-date is. De
Bank verleent echter geen enkele expliciete of
impliciete garantie m.b.t. de exhaustiviteit, juistheid
en actualiteit van de informatie, met inbegrip van
elk resultaat van de simulatietool, en evenmin m.b.t.
de toegang, de beschikbaarheid en de toegangsen reactietijd van de App. De Bank kan de juistheid
van de door de gebruiker ingevulde gegevens niet
nagaan. Het resultaat van de simulatietool is niet
dwingend ten opzichte van de Bank noch ten
opzichte van de gebruiker.

3.
Intellectuele eigendom. De App en de erin
opgenomen informatie alsook de namen, merken,
logo's, benamingen, teksten, illustraties en lay-out
zijn
beschermd
door
de
intellectuele
eigendomsrechten
van
de
Bank,
de
vennootschappen van haar groep of derden.
De gebruiker geniet een niet-exclusief en nietoverdraagbaar recht om de App op normale wijze te
gebruiken, overeenkomstig de bestemming ervan
en uitsluitend voor zijn persoonlijke behoeften. Alle
andere handelingen en gebruiken zijn strikt
verboden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke
voorafgaande toestemming van de Bank.

De informatie wordt uitsluitend als dusdanig
verstrekt. Zij houdt geen aanbod of andere
uitnodiging tot inschrijving op een product van de
Bank in en is niet bedoeld om persoonlijk advies te
verstrekken, met inbegrip van maar niet beperkt tot
financieel, beleggings-, fiscaal, boekhoudkundig of
juridisch advies.

4.

De Bank kan de informatie op elk moment wijzigen
zonder voorafgaande verwittiging van de gebruiker.
De Bank kan de toegang tot de App volledig of
gedeeltelijk onderbreken om welke reden ook, met

Aansprakelijkheidsbeperkingen.
Behoudens
zware of opzettelijke fout kunnen de Bank en haar
aangestelden
en
onderaannemers
niet
aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse
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of onrechtstreekse schade die voor de gebruiker
voortvloeit uit het gebruik van de App of de
onmogelijkheid om deze te gebruiken, om welke
reden ook. Dat is onder meer zo: in het kader van
de bepalingen van punt 1 van deze
gebruiksvoorwaarden; in geval van nietcompatibele uitrustingen of configuraties bij het
gebruik van de App; bij defecten of onderbrekingen
in de telecommunicatiemiddelen; in geval van
handelingen of nalatigheden die op enige manier
toe te schrijven zijn aan derden, inclusief de
gebruiker, met name elke wijziging of jailbreaking
van de App of van het mobiele besturingssysteem
die niet door de gebruiker en door de Bank is
erkend; bij een veiligheidsrisico veroorzaakt door de
uitrusting van de gebruiker; bij een gebrek aan
betrouwbaarheid of
beveiliging van de
mededelingen via systemen, netwerken, terminals
of uitrustingen die niet erkend zijn door de Bank; bij
alle gebeurtenissen buiten de wil van de bank en
elk geval van overmacht.

De gebruiker kan zich het resultaat van de door de
App geleverde simulatie elektronisch laten
bezorgen.
De overige doeleinden van de verwerking van
sommige gegevens zijn beschreven in punt 6.
De gebruiker heeft een recht op toegang tot de hem
betreffende persoonsgegevens en een recht op
verbetering van onjuiste persoonsgegevens die op
hem betrekking hebben. Om die rechten uit te
oefenen moet de gebruiker een gedagtekend en
ondertekend schriftelijk verzoek sturen naar het
volgende adres: BNP Paribas Fortis NV, DPO –
Data Protection Office, Warandeberg 3, 1000
Brussel.
6.
Toegangsvoorwaarden. – Opslag en lectuur van
gegevens op het toestel (trackers). De App heeft
toegang, mits het uitdrukkelijke akkoord van de
gebruiker, tot de volgende functionaliteiten op het
compatibele toestel waarop de App is geïnstalleerd:

5.
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De Bank is de verantwoordelijke voor de verwerking
van persoonsgegevens in de zin van de wet van 8
december 1992.
De door de gebruiker ingevulde gegevens worden
verwerkt met het oog op de berekening van de door
de App geleverde simulatie. Die gegevens en het
resultaat van de simulatie worden aan de Bank
bezorgd, opdat ze kan nagaan of het certificaat dat
haar door een gebruiker van de App wordt
voorgelegd, wel degelijk het resultaat van het
gebruik van de App is. De Bank mag die gegevens
ook voor direct marketingdoeleinden verwerken. De
gebruiker heeft het recht om zich tegen dit
verwerkingsdoeleinde te verzetten per gewone
email gericht aan privacy@bnpparibasfortis.com.
Het recht van de gebruiker om zich tegen dat
verwerkingsdoel te verzetten wordt bij de
inzameling
van
de
overeenkomstige
contactgegevens in herinnering gebracht.

-

Het fototoestel en de fotopellicule, met als
enig doel om de gebruiker toe te laten om
de fiches die hij/zij van de woningen
creëert te illustreren. De foto’s van de
gebruiker worden nooit naar de Bank
getransfereerd;

-

De localisatie van het toestel, met als enig
doel om het dichtstbijzijnde agentschap te
identificeren. De localisatie van de
gebruiker wordt nooit meegedeeld aan de
bank.



De App bewaart en/of heeft toegang tot de
volgende gegevens gebruiksgegevens van
de App: gebruiksfrequentie, verwijdering
van de App,. Die gegevens worden
verzameld door de tool Facebook SDK.
Deze gegevens worden verzameld door
Facebook en worden naar aanleiding van
hun verzameling aan geen enkele andere
identificator gekoppeld dan die erkend
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door het mobiele besturingssysteem. De
Bank deelt zelf geen enkel gegeven aan
Facebook mee en ontvangt geen enkel
gegeven van Facebook, met uitzondering
van louter statistische, geaggregeerde
gegevens. Facebook gebruikt die
gegevens om de publicitaire campagnes
die zij op vraag van de Bank of derden
voert bij te sturen. Het gebruik van die
gegevens behoort tot de volledige
verantwoordelijkheid
van
Facebook
conform de voorwaarden van haar
privacybeleid. De gebruiker kan zich
verzetten tegen de inzameling en de
verwerking van zijn/haar gegevens door
Facebook overeenkomstig de instructies
van
Facebook
op
de
site:
www.facebook.com of zich verzetten tegen
de inzameling van gegevens door
Facebook door de App te desactiveren.


beschouwd, worden vervangen door een
uitvoerbare bepaling die zo dicht mogelijk aansluit
bij de onuitvoerbaar geachte bepaling, echter
zonder impact op de overige bepalingen, die
ongewijzigd blijven.

gebruiksgegevens
van
de
App:
gebruiksfrequentie,
frequentie
van
elektronische aanmaak van de simulatie.
Deze gegevens worden verzameld door
Adobe Analytics en worden naar
aanleiding van hun verzameling aan geen
enkele andere identificator gekoppeld dan
die
erkend
door
het
mobiele
besturingssysteem. De Bank deelt zelf
geen enkel gegeven aan Adobe Analytics
mee en ontvangt geen enkel gegeven van
Adobe Analytics, met uitzondering van
louter
statistische,
geaggregeerde
gegevens.
7.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
De toegang tot en het gebruik van de App en deze
gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en
geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische
recht. In geval van betwisting zijn enkel de
Belgische rechtbanken bevoegd.
8.
Autonomie. Alle bepalingen van deze
gebruiksvoorwaarden die als onuitvoerbaar worden
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