Privacy
Dit Privacybeleid is van toepassing op de mobiele diensten van de Sixdots MasterPass (hierna "Sixdots MasterPass" genoemd)
en elk gebruik dat u daarvan wenst te maken. De Sixdots MasterPass wordt u ter beschikking gesteld gezamenlijk door de
volgende entiteiten, die verantwoordelijk zijn voor de inzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens in het kader van
de Sixdots MasterPass, en daarom optreden als gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking in de zin van de
Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens (de "privacywet"):
MasterCard Europe SPRL
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410, Waterloo
België

BNP PARIBAS FORTIS NV/SA
Warandeberg 3
1000 Brussel
België

(hierna gezamenlijk aangeduid als ‘wij’, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’);
Het Privacybeleid beschrijft de types van persoonsgegevens die we inzamelen in het kader van de Sixdots MasterPass, de
doeleinden waarvoor we die persoonsgegevens inzamelen, de andere partijen met wie we deze gegevens mogen delen en de
maatregelen die we nemen om de veiligheid van de gegevens te beschermen. Het informeert u ook over uw rechten en
keuzes in verband met uw persoonsgegevens, en hoe u ons kan bereiken om uw contactinformatie aan te passen of om een
antwoord te krijgen op eventuele vragen over onze privacypraktijken.
Klik op een van de links hieronder om naar het overeenstemmende hoofdstuk te gaan:
1. De persoonsgegevens die we inzamelen
2. Hoe gebruiken we de persoonsgegevens die we inzamelen?
3. De persoonsgegevens die we delen
4. Uw rechten en keuzes
5. Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?
6. Doorgeven van gegevens
7. Aanpassingen aan dit Privacybeleid
8. Hoe contact met ons opnemen?
1. De persoonsgegevens die we inzamelen
a.

De persoonsgegevens die u verstrekt

In verband met uw gebruik van de Sixdots MasterPass vragen we u, ten tijde van de registratie, bepaalde persoonsgegevens
te verstrekken op aanvraagformulieren of via andere formulieren. Deze persoonsgegevens houden vooral verband met:






identificerende informatie, zoals uw voornaam, familienaam, geslacht, geboortedatum, verzendingsadres en land van
verblijf;
contactinformatie, zoals uw e-mailadres en mobiel telefoonnummer;
“Wallet”-beveiliging, zoals uw wachtwoord, veiligheidsvraag, veiligheidsantwoord en veiligheidsbericht (wij slaan
geen van deze gegevens in onversleutelde vorm op);
bepaalde gebruiks- en voorkeurinstellingen;
alle referentie-informatie die u binnen uw Sixdots MasterPass wenst te beheren, zoals onder meer de naam van de
kaarthouder, de uitgever van de betaalkaart en het merk, het rekeningnummer van de betaalkaart, de vervaldatum
van de betaalkaart, het facturatieadres van de betaalkaart en/of informatie over de getrouwheids- of voordeelkaart.

Bij de aanmaak van uw Sixdots MasterPass of op eender welk ogenblik erna kunnen wij aanbieden om een aantal van de
bovenvermelde persoonsgegevens automatisch in uw Sixdots MasterPass op te nemen, indien wij reeds over deze informatie
beschikken op basis van een reeds bestaande commerciële relatie. In dat geval wordt u alleen gevraagd in te stemmen met de
automatische overname.
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Het verstrekken van uw persoonsgegevens voor de hierboven opgesomde doeleinden gebeurt op vrijwillige basis. In
sommige omstandigheden kan het niet-verstrekken van uw persoonsgegevens echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik
kunt maken van bepaalde producten of diensten.
b. De persoonsgegevens met betrekking tot uw gebruik van de Sixdots MasterPass, verstrekt door
deelnemende handelaars aan MasterCard Europe
MasterCard Europe krijgt van handelaars bepaalde transactiegegevens over uw gebruik van de Sixdots MasterPass, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevens over voorraadeenheden (stock-keeping units), een beschrijving van artikelen,
kwantiteit, prijs en subtotaal en betaalkaarten die aan de Sixdots MasterPass gekoppeld zijn, de naam van de handelaar, valuta,
bedrag, datum en tijdstip van de bestelling en of de bestelling al dan niet uitgevoerd werd.
c.

De persoonsgegevens die we automatisch verzamelen

We kunnen ook bepaalde informatie inzamelen via geautomatiseerde kanalen, onder meer door uw toegang tot en het
gebruik van de Sixdots MasterPass te registreren op basis van uw IP-adres, MAC-adres, telefoonnummer, toestelinformatie,
gegevens over het gebruik van het toestel en de app, IMEI, IMSI en/of andere identificatiemiddelen van de apparatuur, of via
cookies en webbakens.
d. De persoonsgegevens verwerkt door derden
Gelieve op te merken dat Sixdots MasterPass gehost mag worden op of deel mag uitmaken van een website van een derde.
De inzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens door een dergelijke website van een derde, mogelijk met inbegrip
van het gebruik van cookies, is onafhankelijk van Sixdots MasterPass en valt onder de verantwoordelijkheid van de
operatoren van de website. Voor meer informatie raden we u aan het privacybeleid van de website te raadplegen. Gelieve er
rekening mee te houden dat wij de derden of hun websites niet noodzakelijk controleren, en dat die derden een afzonderlijk
privacybeleid hebben dat van toepassing is op de informatie die u mogelijk verstrekt wanneer u op hun websites bezoekt. Het
is aangeraden om het privacybeleid van alle websites aandachtig te lezen voordat u persoonlijke identificeerbare informatie
verstrekt.
Merk ook op dat Sixdots MasterPass informatie doorgeeft via een communicatienetwerk dat niet onder onze controle staat.
De inzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens door operatoren die communicatiediensten of netwerkdiensten aan
u aanbieden, staan los van Sixdots MasterPass en vallen onder de verantwoordelijkheid van de respectieve serviceproviders.
Het is aangeraden om het privacybeleid van alle serviceproviders aandachtig te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt.
2. Hoe gebruiken we de persoonsgegevens die we inzamelen?
Wij kunnen de persoonsgegevens die we over u verkrijgen, gebruiken om:









uw Sixdots MasterPass aan te maken en te beheren, Sixdots MasterPass-diensten te verlenen (ook aan derden zoals
handelaars) en een antwoord te geven op uw vragen;
u, ons en onze klanten en zakenpartners te beschermen en preventief op te treden tegen fraude, ongeoorloofde
transacties, vorderingen en andere aansprakelijkheden, en om risicoblootstelling en franchisekwaliteit te beheren.
Wij doen dit meerbepaald door een logboek van uw gebruik van de Sixdots MasterPass-diensten aan te maken, wat
ons in staat stelt om maatregelen te nemen indien onwettige activiteiten worden waargenomen;
onze bedrijfsactiviteiten uit te oefenen, te evalueren en te verbeteren (onder meer door nieuwe producten en
diensten te ontwikkelen; onze communicatie te beheren; de doeltreffendheid van onze reclame te bepalen; onze
producten, diensten en websites te analyseren; de functionaliteit van onze websites te bevorderen; en
boekhoudkundige, audit-, facturatie-, bemiddelings- en incassoactiviteiten te verrichten);
toezicht te houden op het gebruik van en het verbeteren van onze Sixdots MasterPass-diensten, zonder de Sixdots
MasterPass verrichtingen die U doet te controleren;
de gebruiksvoorwaarden van de Sixdots MasterPass, waarmee u heeft ingestemd, te handhaven;
te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten, industrienormen en ons eigen beleid;
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auditactiviteiten, onderzoek en analyse uit te voeren om onze diensten te kunnen onderhouden, beschermen en
verbeteren.

Bovendien kan MasterCard uw persoonsgegevens gebruiken om:




uw betaalkaartgegevens of enige andere referentie-informatie die aan uw Sixdots MasterPass wordt toegevoegd, te
valideren;
derden bij te staan bij het verstrekken van producten of diensten die u bij derden aanvraagt; en
gegevensanalyses te verrichten (ook via anonimisering van persoonsgegevens) om onder meer metingen,
bedrijfsprestaties, het aantal geregistreerde personen, kanalen, transactie-uitgaven en websiteprestaties vast te
stellen;

Wij kunnen de informatie ook op andere manieren gebruiken, dewelke we specifiek vermelden bij het inzamelen ervan.
3. De persoonsgegevens die we delen
Wij verkopen de persoonsgegevens die we over u inzamelen niet aan derden en maken deze ook niet op een andere manier
aan hen bekend, behalve zoals omschreven in dit Privacybeleid of op een andere wijze die aan u wordt meegedeeld op het
ogenblik van de inzameling van de gegevens.
We zullen persoonsgegevens delen om alle andere Sixdots MasterPass-diensten te verrichten die door u werd aangevraagd.
MasterCard Europe zal persoonsgegevens met derden delen, voor zover dit nodig is om transacties met een betaalkaart te
verrichten en/of te vergemakkelijken (met inbegrip van opsporing en preventie van fraude met kaarten). Met het oog hierop
kan MasterCard Europe persoonsgegevens delen met haar verbonden ondernemingen, de financiële instellingen die
betaalkaarten uitgeven of die verrichtingen met betaalkaarten verwerken, en handelaars.
Wij kunnen bovendien samengevoegde of geanonimiseerde gegevens delen met deelnemende handelaars voor
rapporteringsdoeleinden.
Wij kunnen eveneens persoonsgegevens delen met verbonden ondernemingen of met onze dienstverleners die namens ons
diensten verlenen verbonden met de Sixdots MasterPass-diensten. In de mate dat deze dienstverleners namens ons optreden
als dataverwerker, geven wij hen geen toestemming om de gegevens op eender welke manier te gebruiken of bekend te
maken, behalve voor zover dat nodig is om namens ons de Sixdots MasterPass-diensten te verlenen zoals hierboven
omschreven of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Wij verplichten deze verbonden ondernemingen of dienstverleners
contractueel om de privacy en veiligheid te waarborgen van de persoonsgegevens die ze namens ons verwerken. Gelieve met
name op te merken dat de aanmaak van een Sixdots MasterPass portefeuille ook de aanmaak van een Sixdots account omvat.
De Sixdots accounts worden beheerd en bediend door Sixdots, een handelsnaam van Belgian Mobile Wallet NV,
Sinter-Goedelevoorplein 5, 1000 Brussel, België. Sixdots beheert het technisch platform dat voor toegang zorgt tot Sixdots
MasterPass onder haar eigen controle en op haar eigen verantwoordelijkheid. Voor de duidelijkheid, wij zullen beschouwd
worden als de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die wordt verwerkt in het kader van de Sixdots MasterPass die
aan u wordt verstrekt (en verbonden is met, bijvoorbeeld, de installatie en besturing van MasterPass Wallet) en Sixdots zal
worden beschouwd als de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de Sixdots
App die aan u wordt verstrekt. Wanneer Sixdots optreed als verantwoordelijke voor de verwerking, dan is het verwerken
van uw persoonsgegevens onderworpen aan het Sixdots Privacybeleid [https://www.sixdots.be/pr_nl.pdf].
Wij kunnen ook gegevens over u bekendmaken: (i) als we hiertoe wettelijk of in het kader van een rechtszaak verplicht
worden; (ii) aan rechtshandhavingsinstanties of andere overheidsambtenaren; (iii) wanneer we menen dat bekendmaking
noodzakelijk of aangewezen is om fysiek letsel of financiële verliezen te vermijden; of (iv) in verband met een onderzoek naar
(vermeende) frauduleuze of illegale activiteiten.
Wij behouden ons bovendien het recht voor om alle persoonsgegevens die we over u hebben door te geven, indien onze
bedrijfsactiviteiten of activa geheel of gedeeltelijk worden verkocht of overgedragen en dit de Sixdots MasterPass-diensten
beïnvloedt. In geval van een dergelijke verkoop of overdracht zullen wij redelijke inspanningen leveren om de overnemer
ertoe aan te zetten de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft te gebruiken op een manier die strookt met dit
Privacybeleid.
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4. Uw rechten en keuzes
U mag op elk tijdstip gebruikmaken van uw recht om de persoonsgegevens die wij over u bijhouden in verband met de
Sixdots MasterPass-diensten in te zien en te corrigeren, overeenkomstig de geldende privacywet, hetzij via de Sixdots
MasterPass-interface zelf, hetzij door een aanvraag met een kopie van uw identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsbewijs
te sturen naar helpdesk@bnpparibasfortis.com of per brief naar BNP PARIBAS FORTIS NV/SA, Warandeberg 3, 1000
Brussel, België.
U mag op elk tijdstip gebruikmaken van uw recht om de persoonsgegevens die wij over u bijhouden in verband met de
Sixdots MasterPass-diensten te verwijderen, overeenkomstig de geldende privacywet, door een aanvraag met een kopie van
uw identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsbewijs te sturen naar helpdesk@bnpparibasfortis.com of per brief naar BNP
PARIBAS FORTIS NV/SA, Warandeberg 3, 1000 Brussel, België.
Gelieve op te merken dat steeds wanneer u gebruik maakt van onze contactdiensten, met inbegrip van de helpdeskdiensten
verbonden aan de Sixdots MasterPass, uw berichten (gesproken, tekst of anders) en alle betrokken technische informatie
(zoals de oorsprong, het tijdstip en de duur van de communicatie, of de beweerde identiteit van de deelnemers) kunnen
worden opgenomen en bewaard, om ons toe te laten de doeltreffendheid en de prestaties van onze contactdiensten te
evalueren en om pogingen tot onwettig gebruik van onze contactfaciliteiten aan te pakken.
Bovendien geven we u bepaalde keuzemogelijkheden over welke persoonsgegevens we over u inzamelen, hoe we deze
informatie gebruiken en hoe we met u communiceren. U kunt uw persoonsgegevens inkijken of veranderen en uw
communicatievoorkeuren beheren via de Sixdots MasterPass-interface. We zullen uw voorkeuren vanaf dat moment
toepassen.
Indien u uw toestemming tot het gebruik van of ter beschikkingstelling van uw persoonsgegevens intrekt, kan dat in bepaalde
omstandigheden tot gevolg hebben dat u geen gebruik kunt maken van bepaalde producten of diensten of dat uw gebruik van
de Sixdots MasterPass volledig onmogelijk wordt.
Eventueel kan u uw toestel aan de Sixdots MasterPass linken aan de hand van de Intel Identity Protection®-technologie
("IPT"). Bij de inschrijving zal meer informatie gegeven worden over gegevensverwerking via IPT.
5. Hoe beschermen we persoonsgegevens?
We maken gebruik van gepaste administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te
beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, accidenteel verlies, ongeoorloofde wijziging, ongeoorloofde
bekendmaking of toegang, misbruik en elke andere onwettige verwerkingswijze van de persoonsgegevens die in ons bezit
zijn. We nemen bovendien maatregelen om persoonsgegevens te vernietigen of permanent te anonimiseren, wanneer het
bedrijfsmatig gezien niet langer vereist is de informatie bij te houden, en in elk geval niet langer dan 13 maanden na de laatste
keer dat u zich aangemeld hebt op uw portefeuille (“wallet”). Merk echter op dat logboeken inzake het gebruik (met inbegrip
van zowel het logboek van uw gebruik van de Sixdots MasterPass-diensten als dat van onze contactdiensten) bewaard kunnen
worden voor een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de laatste keer dat u heeft ingelogd in uw portefeuille (“wallet”),
zodat wij mogelijke juridische claims in verband met de Sixdots MasterPass-diensten kunnen behandelen. De maatregelen die
we nemen, variëren naargelang het type informatie en hoe die ingezameld en opgeslagen wordt.
Wanneer u online persoonsgegevens verstrekt, gebruiken we de sectornorm voor versleuteling op het internet – de Secure
Socket Layer (SSL)-technologie – om de door u verstrekte gegevens te helpen beschermen. Deze versleutelingnorm voor
het internet vervormt gegevens tijdens het traject van uw apparatuur naar onze server. Bovendien gebruiken we digitale
certificaten om te waarborgen dat u met authentieke kanalen verbonden bent.
We zullen nooit uw wachtwoord of pincodes vragen in een ongevraagde mededeling (met inbegrip van ongevraagde
correspondentie zoals brieven, telefoongesprekken of e-mailberichten). Wanneer u denkt dat uw gebruikersnaam en
wachtwoord of pincodes niet langer veilig zijn, vragen we u zich te weerhouden van het gebruiken van de Sixdots MasterPass
en contact met ons op te nemen via de instructies in het onderstaande hoofdstuk "Hoe contact met ons opnemen?".
6. Doorgeven van gegevens
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We kunnen persoonsgegevens doorgeven aan andere landen dan het land waar de gegevens oorspronkelijk ingezameld
werden. Mogelijk bestaat in deze landen niet dezelfde wetgeving voor gegevensbescherming als in het land waar u de
informatie aanvankelijk verstrekt hebt. Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere landen, zullen we die
informatie beschermen zoals beschreven in dit Privacybeleid. Wij voldoen aan de geldende wettelijke vereisten die
voldoende bescherming bieden voor de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische
Ruimte of Zwitserland.
7. Aanpassingen aan ons Privacybeleid
Dit Privacybeleid kan regelmatig worden aangepast om wijzigingen in onze praktijken inzake persoonsgegevens te
weerspiegelen, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Wij zullen een duidelijke mededeling plaatsen op onze websites
en/of via de Sixdots MasterPass om u te informeren over belangrijke veranderingen aan ons Privacybeleid, en zullen bovenaan
de mededeling de datum van de meest recentste wijziging vermelden.
8. Hoe contact met ons opnemen?
Als u vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid, of als u gebruik wilt maken van uw rechten of u wilt de gegevens die
we over u of uw voorkeuren hebben aanpassen, gelieve dan met ons contact op te nemen op onderstaand adres:
BNP PARIBAS FORTIS NV/SA
Warandeberg 3
B-1000 Brussel
België

Info@bnpparibasfortis.com
02 762 20 00
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