
BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS -
KINDEREN/MINDERJARIGEN

Laatste aanpassing: 19/07/2022

Voor een minderjarige is het soms moeilijk om een beleid inzake privacy en
gegevensbescherming te begrijpen. Daarom hebben wij ons best gedaan om jou in
eenvoudige taal uit te leggen wat wij met jouw persoonsgegevens doen.

Dit document vervangt echter niet ons Privacybeleid, het is enkel bedoeld om het voor jou
begrijpelijker te maken.

Wij raden jou aan de site https://www.ikbeslis.be/jongeren/AVG te bekijken, die is gemaakt
voor jongeren die meer willen weten over de bescherming van hun privacy. Om een snel
overzicht te krijgen van wat de bescherming van jouw persoonsgegevens inhoudt, raden wij
jou aan de volgende video te bekijken:

De nieuwe privacywet van A tot Z

1) WIE ZIJN WIJ ?

Wij zijn Rise Financials SRL (0471.614.389) en ons adres is Koningslaan 107, 1190 Brussel
(België). Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens

2) WAT ZIJN JOUW PERSOONSGEGEVENS ?

Het is alles wat je definieert en je identiteit uitmaakt. Dat is, wat je bent, wat je doet, wat je
leuk vindt.

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij sommige van jouw persoonsgegevens,
namelijk:

● Jouw identificatiegegevens: naam, voornaam, geslacht, nationaliteit, geboortedatum
en -plaats, gezicht/print ID, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, naam van uw ouder
en (indien van toepassing) naam van uw broer/zus, uw "avatar" (profielfoto) en
gebruikersnaam van uw keuze, wachtwoord/PIN-code;

● Jouw sociaal-demografische gegevens en informatie over uw interesses;

● Jouw gegevens met betrekking tot transacties die met de RISE-applicatie of -kaart
zijn verricht;
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● De gegevens/informatie die je ons verstrekt door met ons te communiceren, het
contactformulier in te vullen, ons te bellen, deel te nemen aan enquêtes/wedstrijden
enz.;

● Jouw gegevens over jouw online/applicatie gedrag en -voorkeuren, alsmede
informatie over uw gebruik van onze applicatie; en

● Jouw navigatie- en geolocatiegegevens.

Jouw ouder (of andere wettelijke vertegenwoordiger) kan worden gevraagd ons documenten
te verstrekken om jouw identiteit te verifiëren, zoals een identiteitskaart of geboorteakte.

3) WAAROM HEBBEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS NODIG ?

In essentie verwerken wij jouw persoonsgegevens om je in staat te stellen de
RISE-toepassing te gebruiken, om je de best mogelijke diensten te verlenen en om met je te
communiceren. De informatie kan ook worden gebruikt om onze diensten en producten te
verbeteren, bijvoorbeeld om je in staat te stellen gebruik te maken van coole nieuwe
features.

Op een meer technisch niveau helpen jouw persoonsgegevens ons ook om fraude op te
sporen/te voorkomen en te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen (bv.
om te voorkomen dat onze applicatie wordt gebruikt om illegale praktijken te plegen).

Wij gebruiken jouw gegevens ook om te begrijpen hoe mensen RISE gebruiken door jouw
gegevens toe te voegen aan die van andere gebruikers. Wanneer wij dit doen, kunnen wij je
niet identificeren omdat jouw gegevens vermengd zijn met die van vele andere mensen.

4) MOGEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN ?

1. Ja, jouw moeder/vader (of andere wettelijke vertegenwoordiger) is een contract met
ons aangegaan en heeft ons daarom toestemming gegeven om je gegevens te verwerken
zodat je gebruik kunt maken van onze RISE-applicatie, wij je onze diensten kunnen leveren
en wij met je kunnen communiceren.

Indien je echter ouder bent dan DERTIEN JAAR, beschouwt de wet je als "oud en wijs
genoeg" om bepaalde beslissingen over de verwerking van je persoonsgegevens zelf te
nemen. Zo kan je ons bijvoorbeeld vragen om je op de hoogte te houden van onze diensten
(als je nog geen gebruiker bent van onze RISE-toepassing). Je kan altijd van gedachten
veranderen en je toestemming intrekken.

Bij RISE hebben wij er echter voor gekozen ook jouw goedkeuring te vragen. Een dialoog
met je ouders over wat er met je persoonsgegevens gebeurt, is belangrijk voor ons.

2. Wij wijzen je erop dat wij ons naast toestemming ook beroepen op andere
rechtvaardigingsgronden voor de verwerking van jouw gegevens, namelijk onze wettelijke en
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reglementaire verplichtingen, de nakoming van onze contractuele verplichtingen, alsmede in
sommige gevallen ons gerechtvaardigd belang (bijv. om onze applicatie en diensten te
onderhouden).

5) BEWAREN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS VOOR ALTIJD ?

Nee, wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden van
onze verwerkingen.

Wij willen je aandacht in het bijzonder vestigen op het feit dat, aangezien wij te maken
hebben met financiële diensten, wij sommige van jouw gegevens bewaren gedurende een
periode van 10 jaar na het einde van de levering van onze diensten. Dit omvat uw
identificatiegegevens, transactiegegevens en onze communicatie met u.

6) AAN WIE DELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS MEE ?

Wees gerust, wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

1. Bij RISE heeft alleen het personeel dat toegang moet hebben tot jouw gegevens
toegang.

2. Om je onze diensten te kunnen leveren, werken wij samen met partners
(onderaannemers) die toegang kunnen hebben tot je gegevens. Hieronder vallen
bijvoorbeeld technische dienstverleners zoals hosting of onderhoud.

3. In het kader van onze diensten worden de betalingsdiensten (uw rekeningen,
kredietkaart, transacties, enz.) geleverd door het bedrijf TREEZOR, voor wie wij optreden als
agent (wat betekent dat wij voor de betalingsdiensten optreden in naam en voor rekening
van Treezor). Daarom geven wij sommige van jouw persoonsgegevens door aan Treezor
om je de betalingsdiensten te kunnen leveren. Voor meer informatie kan je hun
Privacybeleid lezen of contact met hen opnemen: dpo@treezor.com.

4. Wij kunnen door de wet of door een rechter verplicht worden om jouw
persoonsgegevens door te geven aan een overheidsinstantie of een rechter. Indien dit het
geval is, zullen wij je zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

5. Omdat jouw ouder (of andere wettelijke vertegenwoordiger) je toegang heeft
gegeven tot de RISE-diensten, heeft hij/zij toegang tot je gegevens. Hij/zij kan nagaan hoe je
de diensten gebruikt, wat je koopt en hoeveel er op je rekening staat.

7) WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen telkens wanneer
je een website bezoekt of onze applicatie gebruikt. Zo kunnen wij bijvoorbeeld "onthouden"
dat je taalvoorkeur Frans is.
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Je kan kiezen welke cookies je accepteert in de cookie instellingen tool. Voor meer
informatie kunt u ons Cookiebeleid lezen.

8) WAT ZIJN JOUW RECHTEN ?

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt, heb je ook rechten. Hier is een
overzicht:

● Recht op toegang: Wil je weten wat wij over je bewaren? Je kunt het ons gewoon
vragen.

● Recht op correctie van onjuiste informatie: je kan ons vragen jouw gegevens te
corrigeren of zelfs te wissen als deze onjuist zijn.

● Recht om te worden vergeten: je was misschien niet bewust van alle risico's toen
je jong was... dus je kan ons vragen om onjuiste of oude gegevens te wissen. Wij zijn
echter verplicht bepaalde gegevens te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke en
reglementaire verplichtingen.

● Recht op gegevensoverdracht: je groeit op, je voorkeuren veranderen en de
toepassingen die je gebruikt veranderen ook. Maar je houdt niet van de delete toets.
Je kan ons vragen jouw gegevens mee te nemen.

● Het recht om in specifieke gevallen de verwerking te beperken of bezwaar te
maken.

● Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluiten: je kan
ons vragen ervoor te zorgen dat een mens verantwoordelijk is voor het nemen van
belangrijke besluiten over jou.

● Gegevensbescherming: wij beschermen jouw gegevens rigoureus, zodat ze goed
beschermd zijn en blijven!

● Het recht om een klacht in te dienen: ten slotte heb je het recht om een klacht in te
dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Houd er rekening mee dat als je ons vraagt iets te doen waardoor wij je account/applicatie
niet kan gebruiken, wij je ouder (of andere wettelijke vertegenwoordiger) daarvan op de
hoogte zullen brengen.

9) HOE OEFENT JE JOUW RECHTEN UIT ?

Wil je je rechten uitoefenen? Of heb je nog vragen? Niets is eenvoudiger: je kan contact met
ons opnemen via dpo@risecard.eu of via ons algemene ondersteunings-e-mailadres
support@risecard.eu. Wij helpen je graag :-)
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