

Bij BCC Corporate zetten we ons in om, wanneer u onze website (www.miles-and-more-paymentcard.be) en alle

onderliggende pagina’s bezoekt en/of met ons communiceert, uw privacy te beschermen en ze veilig te houden. We

willen dat u weet hoe we informatie over u als klant (of potentiële klant) verzamelen, gebruiken, delen en bewaren en

welke keuzes voor u beschikbaar zijn. We doen ons best om uw persoonlijke gegevens op een wettelijke, eerlijke en

transparante manier te verwerken.
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•

Met wie delen we uw informatie?

•
•
•
•
•
•

Hoe gaan we met uw Persoonlijke Informatie om ?
Hoe gaan we om met verzamelde gegevens en informatie zonder identificerende gegevens

Hoe bewaren en beveiligen we uw informatie?
Welke keuzes hebt u wat betreft de manier waarop we marketing uitvoeren?
Beveiliging en vertrouwelijkheid
Verklarende woordenlijst

Welke informatie bevat deze online privacyverklaring?
In deze online privacyverklaring wordt beschreven hoe wij (en onze Dienst Leveranciers) de informatie die we online
van u ontvangen mogen verzamelen, gebruiken, delen en bewaren. We verzamelen online informatie als u:

•

onze websites bezoekt gebruikt;

•

deelneemt aan online programma's die we met onze Zakenpartners delen;

•

elektronische communicatie van ons ontvangt of die beantwoordt;

•

onze advertenties of andere online inhoud bekijkt of erop klikt; en

•

met ons communiceert via sociale media websites en andere websites en apps.

•

een product van BCC Corporate aanvraagt.

In deze verklaring leggen we uit hoe we Online informatie kunnen combineren met Andere informatie en hoe we die
gecombineerde informatie vervolgens kunnen gebruiken.

Welke informatie verzamelen we online en hoe verzamelen we die?
De soorten informatie die we verzamelen, hangen af van het product of de service die u gebruikt.
Soms geeft u informatie rechtsreeks aan ons (of aan onze Serviceverleners). U geeft ons bijvoorbeeld soms uw
naam, rekeningnummer, e-mailadres, telefoonnummer of geboortedatum door wanneer u:

•

een online formulier of enquête invult, onder andere wanneer u een aanvraag voor een kaart invult of wanneer u
een reis bij ons boekt;

•

zich registreert, zich aanmeldt of de instellingen in uw account bijwerkt wanneer u onze online services gebruikt;

•

zich registreert of zich inschrijft in onze programma's;

•

deelneemt aan een wedstrijd of zich registreert voor een marketingaanbieding; of

•

iets koopt op onze websites.

Wij (en onze Dienst Leveranciers of Externe advertentieservers) verzamelen ook informatie via Cookies en
vergelijkbare technologie. De meeste Cookies en vergelijkbare technologie verzamelt alleen informatie zonder
identificatiegegevens, bijvoorbeeld hoe u op onze website terecht komt of uw algemene locatie. Met bepaalde
Cookies en vergelijkbare technologie wordt echter wel Persoonlijke Informatie verzameld. Als u bijvoorbeeld op
Onthoud mijn gegevens klikt wanneer u zich aanmeldt op onze website, wordt uw gebruikersnaam in een cookie
opgeslagen.
Wij (en onze Dienst Leveranciers of Externe advertentieservers) kunnen ook informatie verzamelen over het
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volgende met behulp van Cookies en Vergelijkbare technologie:

•

het apparaat dat u gebruikt om onze websites te bezoeken te gebruiken (het is bijvoorbeeld mogelijk dat we
informatie verzamelen over het besturingssysteem of de browserversie en het type apparaat dat u gebruikt om
elektronische communicatie van ons te openen);

•

het IP-adres en informatie die betrekking heeft op dat IP-adres (zoals domeininformatie, uw internetprovider en
algemene geografische locatie);

•

browsegeschiedenis op onze websites (bijvoorbeeld wat u zoekt, de pagina's die u bekijkt, hoe lang u blijft en
hoe vaak u terugkomt);

•

hoe u op onze websites zoekt, van welke website u kwam en welke van de websites van onze Zakenpartners u
bezoekt;

•
•

welke advertenties of online inhoud van ons en onze Zakenpartners u bekijkt of opent of waar u op klikt;
of u onze elektronische communicatie opent en op welke gedeeltes u klikt (bijvoorbeeld hoe vaak u de
communicatie opent); en

•

de locatie van uw mobiele apparaat (bijvoorbeeld om fraude te helpen voorkomen of wanneer u zich registreert
om inhoud op basis van locatie te ontvangen op onze mobiele websites of apps).

Wij (en onze Dienst Leveranciers of Externe advertentieservers) kunnen tevens informatie verzamelen die publiek
beschikbaar is via externe platforms (zoals online sociale media platforms), via online databases of lijsten, of op
andere wettelijk toegestane manieren. Klik hier voor een overzicht van ons Cookiebeleid.

Hoe gebruiken we de informatie die we over u verzamelen?
Het is mogelijk dat we de Online informatie die we over u verzamelen, onafhankelijk gebruiken, maar we kunnen ze
ook combineren met Andere informatie om:

•

producten en diensten te verlenen, bijvoorbeeld om:

•

u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze websites gebruikt;

•

transacties uit te voeren;

•

u informatie te verstrekken over onze rekeningen, producten en services;

•

u actuele informatie te geven over nieuwe functies en voordelen;

•

vragen te beantwoorden en te reageren op uw verzoeken ingediend via onze websites of apps of via
externe websites (zoals sociale media);

•

de locatie van uw mobiele apparaat te gebruiken voor services op basis van locatie als u die aanvraagt;

•

te bepalen hoe we u op de beste manier diensten verlenen en hoe we uw rekeningen het beste beheren,
bijvoorbeeld om de beste manier en het beste tijdstip te bepalen waarop we u kunnen contacteren;

•

onze websites of apps te verbeteren en ze gebruiksvriendelijker te maken;

•

onze producten en diensten en die van onze Zakenpartners te adverteren en te marketen, onder andere
om:

•

inhoud voor te stellen die specifiek is afgestemd op uw interesses, zoals Gerichte
reclame;
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•

u advertenties, promoties en aanbiedingen te kunnen verzenden of ter beschikking te
kunnen stellen;

•

•

te analyseren of onze advertenties, promoties en aanbiedingen doeltreffend zijn;

•

ons te helpen bepalen of u interesse zou hebben in nieuwe producten of diensten;

onderzoek en analyse uit te voeren, onder andere om:

•

onze klanten en de gebruikers van onze website te begrijpen;

•

u de mogelijkheid te geven om onze producten en diensten en die van
onze Zakenpartners te beoordelen en te bespreken;

•

•

gegevensanalyses, statistisch onderzoek en rapporten te produceren;

•

onze producten en services te reviseren en te wijzigen;

ons te beschermen tegen fraude en beveiligingsrisico's, onder andere om:

•

fraude of criminele activiteiten op te sporen en te voorkomen;

•

uw informatie veilig te stellen;

•

specifieke maatregelen na te leven die gericht zijn tegen landen of personen voor wie uw
transacties moeten worden gecontroleerd en in sommige gevallen geblokkeerd, conform
de wetgeving betreffende specifieke maatregelen (waaronder Verordening van de Raad
(EG) 2580/2001 en 881/2002); om kredietrisico's met betrekking tot onze activiteiten te
beoordelen, onder andere om:

•

uw aanvragen voor onze producten en diensten te evalueren en te verwerken en uw
bestaande rekeningen te beheren (bijvoorbeeld om contact met u op te nemen met
belangrijke informatie over uw rekening) en

•

op andere manieren te gebruiken zoals opgelegd of toegestaan door de wet of ten gevolge van uw verkregen
toestemming.

BCC Corporate legt zichzelf een aantal beperkingen op, waaronder het volgende:

•

BCC Corporate verzamelt geen gegevens over de financiële situatie van kinderen jonger dan 18, ook niet via
andere mensen dan deze kinderen, zonder de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger,

•

BCC Corporate verkoopt of least uw persoonlijke gegevens niet aan derde partijen.

Onder direct marketing maakt BCC Corporate geen gebruik van:

•

technieken voor automatische gegevensverzameling, d.i. toepassingen die bepaalde persoonlijke gegevens van
het internet halen zonder menselijke interventie,

•

spyware.

BCC Corporate maakt soms de publicatie van (persoonlijke) gegevens via sociale media zoals Twitter en Facebook
mogelijk. Deze sociale media hebben hun eigen gebruiksvoorwaarden waarmee u zelf rekening moet houden en die
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Eventuele
klachten mogen worden gericht aan Michael Fürer / Nicolas Ancot, General Managers van

BCC
Corporate,
Keizerinlaan 66, 1000 Brussel.
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waakzaam
zijn over ongewone zaken, zoals een ongebruikelijk websiteadres (bijv. www2.bcc.be) of




ongewone
verzoeken (e-mailverzoeken om klantengegevens door te geven) enz.;
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informatie. Dat omvat informatie die we verzamelen uit verschillende bronnen, zoals kaarttransacties of bepaalde
gegevens uit Cookies of Vergelijkbare technologie.

IP-adres - een nummer dat aan een apparaat wordt toegewezen wanneer het apparaat verbinding maakt met het
internet.
Online informatie - gegevens of informatie verzameld op de website van BCC Corporate en apps, maar ook op
websites en apps van derde partijen, die betrekking hebben op onderwerpen in verband met onze activiteiten, zoals
Persoonlijke informatie, Verzamelde informatie en Informatie zonder identificatiegegevens.
Persoonlijke Informatie- informatie waarmee iemand kan worden geïdentificeerd, zoals naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres.

Verzamelde informatie - gegevens of informatie met betrekking tot meerdere mensen, die werd gecombineerd of
verzameld. Verzamelde informatie omvat informatie die we creëren of samenstellen uit verschillende bronnen,
waaronder kaarttransacties of bepaalde gegevens uit Cookies of Vergelijkbare technologie.
Zakenpartners - derde partijen met wie we zakendoen en een contractuele relatie hebben, zoals bedrijven die BCC
Corporate-kaarten accepteren.
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