
BELEID INZAKE PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

(PRIVACYBELEID)

Laatst bijgewerkt op: 19/07/2022

Dit Privacybeleid regelt de verwerking van uw Persoonsgegevens door Rise Financials BV
(handelend onder de handelsnaam en merknaam “RISE”; (hierna genoemd: “RISE”, “wij”, “ons”,
“onze”) als deel van uw bezoek aan onze website www.risecard.eu (hierna de “Website” genoemd),
het gebruik van onze applicatie (hierna de “Applicatie” genoemd), en/of onze diensten (hierna
gezamenlijk genoemd de “Diensten”), uw communicatie met ons via email, telefoon en sociale
mediakanalen (zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Tiktok etc.).

RISE leeft alle Belgische en Europese wet- en regelgeving betreffende de bescherming van
Persoonsgegevens na. De vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens gelden als een absolute
prioriteit en wij zetten ons in voor de volgende drie basisprincipes:

(a) u behoudt de controle over uw Persoonsgegevens;
(b) uw Persoonsgegevens worden op een transparante, vertrouwelijke en beveilige manier

verwerkt; en
(c) wij verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden.

De woorden of uitdrukkingen "Verwerkingsverantwoordelijke", "Verwerker", "Betrokkene",
"Persoonsgegevens", "Verwerking" etc. hebben dezelfde definitie als die welke is opgenomen in
artikel 4 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “AVG” genoemd).

Door verder te surfen op de Website/Applicatie, erkent u dat u het Privacybeleid hebt gelezen,
begrepen en ermee akkoord gaat en dat het uw verantwoordelijkheid is om dit beleid regelmatig te
controleren op eventuele wijzigingen.

Aangezien de Diensten bedoeld zijn voor zowel de ouders (of andere wettelijke
vertegenwoordigers) als hun kinderen, DRINGEN WIJ ER BIJ DE KINDEREN OP AAN HET
VOOR HEN AANGEPAST DOCUMENT TE LEZEN (te vinden in bijlage B van dit Privacy beleid). Dit
document is ook een instrument voor ouders om aan hun kinderen uit te leggen hoe wij met hun
Persoonlijke Gegevens omgaan.

Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op dpo@risecard.eu.

1. ALGEMEEN

1.1 Uw Persoonsgegevens worden verwerkt door:

Rise Financials BV
Adres: Koningslaan 107, 1190 Brussel (België)
Ondernemingsnummer: 0741.614.389
Vertegenwoordigd door: Morgan Wirtz, CEO
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1.2 Bij het verlenen van de Diensten zullen wij uw Persoonsgegevens verwerken als een
Verwerkingsverantwoordelijke, met uitzondering van de Betalingsdiensten zoals uiteengezet in
artikel 2 van dit Privacybeleid. Wat deze Betalingsdiensten betreft, treedt de vennootschap Treezor op
als Verwerkingsverantwoordelijke en handelen wij als Verwerker van Treezor. Sommige van uw
Persoonsgegevens worden echter zowel door ons verzameld in onze hoedanigheid van Verwerker
van Treezor als in onze hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke.Voor deze gegevens zullen
wij en Treezor dus als co-Verwerkingsverantwoordelijke worden beschouwd.

1.3 Alle verzamelde informatie houdt verband met de levering van de Diensten. In het algemeen
verzamelen wij (1) de Persoonsgegevens die wij nodig hebben om u in staat te stellen te genieten van
de Diensten en (2) de Persoonsgegevens die wij kunnen gebruiken om u te voorzien van verbeterde
en/of aanvullende functionaliteiten. Wij zullen u ook informeren over onze nieuwe producten en
diensten.

1.4 Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd, aangevuld of bijgewerkt om met name in regel te zijn
met iedere ontwikkeling in wet- en regelgeving, rechtspraak en techniek. Uw Persoonsgegevens
worden evenwel steeds overeenkomstig het op het moment van hun verzameling in voege zijnde
beleid verzameld, tenzij in het geval waarin een dringend wetsvoorschrift anders zou bepalen en met
terugwerkende kracht van toepassing zou zijn. Doorgevoerde wijzigingen zijn pas van toepassing na
verstrijking van een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de wijziging. Daarvoor zullen wij de datum
van de laatste bijwerking bovenaan dit Privacybeleid aanpassen. Het is uw verantwoordelijkheid om u
op de hoogte te stellen van de inhoud van ons Privacybeleid, waarvan alleen de online beschikbare
bijgewerkte versie van kracht wordt geacht. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen op
eventuele wijzigingen.

2. TREEZOR

2.1 RISE handelt als (betaaldienstverlener) agent van de franse vennootschap Treezor SAS,
hetgeen een instelling voor elektronisch geld is overeenkomstig artikel L.525-1 van de franse
monétaire en financieel wetboek en erkend door de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR), om de door Treezor geleverde “Betalingsdiensten” te commercialiseren (zoals in onze
Algemene Voorwaarden en in Treezor’s kaderovereenkomst gedefinieerd).

2.2 In het kader van deze Betalingsdiensten treedt Treezor op als
Verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig met het Privacybeleid van Treezor (te vinden in
bijlage A van dit Privacybeleid). In het algemeen beperkt Treezor de verwerking van uw
Persoonsgegevens tot de doeleinden die noodzakelijk zijn om de Betalingsdiensten te verlenen. In
het kader van deze Betalingsdiensten, verzamelen wij uw Persoonsgegevens uitsluitend met het oog
op de uitvoering van deze Betalingsdiensten door Treezor. In dit opzicht treden wij op als Verwerker
van Treezor in de zin van artikel 4 van AVG.

2.3 Voor de verwerking van uw Persoonsgegevens in het kader van deze Betalingsdiensten, is de
Verwerkingsverantwoordelijke:

TREEZOR SAS
Adres: Avenue de Wagram 33, 75017 Paris
Ondernemingsnummer: 807 465 059
Vertegenwoordigd door: Eric Lassus, Directeur Général
E-mail: dpo@treezor.com
(hierna “Treezor” genoemd)
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2.4 GELIEVE DAAROM het privacybeleid van Treezor (te vinden in bijlage A van dit
Privacybeleid) AANDACHTIG TE LEZEN.

3. VERZAMELING EN HERKOMST VAN PERSOONSGEGEVENS

3.1 Wij verwerken de Persoonsgegevens van de volgende personen:

● U, in uw hoedanigheid van bezoeker/gebruiker/klant van onze Website/Applicatie/Diensten;
en

● Elke andere persoon over wie u informatie aan ons verstrekt via een op de Website/Applicatie
aangegeven communicatiekanaal, inclusief via sociale netwerken. De Persoonsgegevens van
deze andere personen worden onder uw verantwoordelijkheid aan ons doorgegeven en u
verbindt zich ertoe deze aan ons door te geven overeenkomstig de toepasselijke wettelijke
bepalingen. Wij zullen dergelijke Persoonsgegevens alleen gebruiken indien dit noodzakelijk
is voor de uitvoering van onze Diensten.

3.2 Wij weten hoe belangrijk het voor u is om de gegevens van uw kinderen te beschermen. Wij
zullen alleen gegevens over uw kinderen verwerken als u hen hebt aangesteld om van onze Diensten
gebruik te maken.

3.3 Wij kunnen uw Persoonsgegevens rechtstreeks (met name via de verzamelingsformulieren
op onze Website) of onrechtstreeks (met name via onze dienstverlener/onderaannemers)
verzamelen.

3.4 Wij verbinden ons ertoe om uw toestemming te verkrijgen en/of u, zodra daar een noodzaak
toe is, in staat te stellen om bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor bepaalde doeleinden
aan te tekenen.

3.5 In ieder geval wordt u ingelicht over de doeleinden waarvoor uw gegevens via de
verschillende online gegevensverzamelingsformulieren, via het Privacybeleid en via de Cookiebeleid
worden verzameld.

4. SOORTEN DOOR ONS VERZAMELDE EN GEBRUIKTE
PERSOONSGEGEVENS IN ONZE HOEDANIGHEID VAN
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Wij kunnen met name de volgende soorten Persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

● Uw identificatie- en authentificatiegegevens (naam, voornaam, type (kind/ouder), nationaliteit,
geboortedatum en -plaats, geslacht, postadres, e-mailadres, face en/of print ID,
telefoonnummer, relatie (familieband), avatar (eventueel een foto), gebruikersnaam,
wachtwoord/PIN code);

● Uw sociaal-demografische gegevens (burgerlijke staat en gezinssituatie);

● Informatie over andere mensen dan u, zoals persoonlijke gegevens over uw familieleden,
wanneer u dergelijke informatie aan ons meedeelt;
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● Uw bankgegevens en financiële gegevens, gegevens met betrekking tot transacties die via
onze Diensten zijn verricht;

● Informatie die u verstrekt bij het invullen van formulieren op de Website/Applicatie (bijv. voor
abonnementsdoeleinden, om deel te nemen aan enquêtes/wedstrijden, voor
marketingdoeleinden); in het algemeen de inhoud van uw communicatie met ons of informatie
dat u aan ons actief verstrek (bijv. bij deelname aan een wedstrijd, het publiceren van
video's/foto's/commentaren etc.);

● Gegevens over uw onlinegedrag en -voorkeuren; informatie over uw interesses;

● Informatie die u verstrekt bij het gebruik van de Applicatie, zoals bezochte schermen,
interactiepatronen, apparaatgegevens, geografische locatie;

● Uw geolocatiegegevens; en

● Uw navigatiegegevens.

5. AUTOMATISCH DOOR ONS VERZAMELDE
PERSOONSGEGEVENS IN ONZE HOEDANIGHEID VAN
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Om uw ervaring te personaliseren en verbeteren, verzamelen wij sommige informatie automatisch
wanneer u onze Website/Applicatie raadpleegt. Wij verzamelen deze informatie op diverse manieren,
te weten:

a) Cookies

Een cookie is een klein informatiebestand dat, wanneer u onze Website bezoekt, naar uw browser
wordt verstuurd en op uw toestel wordt opgeslagen. Dit bestand omvat informatie zoals de
domeinnaam, de internetprovider, het besturingssysteem alsook de datum en het tijdstip waarop de
gebruiker toegang zocht. Cookies kunnen uw toestel in geen enkel geval beschadigen.

Cookies worden niet gebruikt om de identiteit te achterhalen van iemand die onze Website bezoekt.
Met cookies kunnen met name uw geografische locatie en de weergavetaal worden bepaald om uw
surfervaring te verbeteren. Tevens kunnen we er informatie - zoals geraadpleegde pagina’s en
uitgevoerde zoekopdrachten - over uw bezoek aan de Website mee verwerken, om de inhoud van de
Website te kunnen verbeteren, uw interessegebieden op te volgen en u aangepaste inhoud aan te
bieden.

Indien u geen cookies van onze Website wenst te ontvangen, kunt u uw browser dienovereenkomstig
instellen. Iedere browser heeft een afzonderlijke wijze voor het beheer van uw keuzes, die in het
keuzemenu van uw browser staat omschreven, waarmee u te weten kunt komen op welke wijze u uw
cookievoorkeuren kunt wijzigen. Voor sommige cookies kunt u uw keuze rechtstreeks aangeven in de
cookie-instellingen die op de Website/Applicatie beschikbaar zijn.
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Wij raden u evenwel aan om cookies niet uit te schakelen. Houd er rekening mee dat, indien onze
cookies worden geblokkeerd, uitgeschakeld of geweigerd, bepaalde pagina’s op onze Website niet
langer op correcte wijze worden weergegeven of u niet langer gebruik kunt maken van bepaalde
Diensten die u worden aangeboden. In dit geval wijzen wij iedere aansprakelijkheid van de hand voor
de gevolgen die voortvloeien uit de verminderde werking van onze diensten die, op haar beurt, het
gevolg is van de door ons ervaren onmogelijkheid om de door u geweigerde of gewiste cookies op te
slaan of te raadplegen die nodig zijn voor de werking ervan.

Door, tot slot, op de symbolen te klikken die toegang verschaffen tot de sociale netwerken Twitter,
Facebook, Linkedin etc. die, in voorkomend geval, op onze Website zouden staan en indien u de
bewaring van cookies bij uw navigatie door onze Website heeft aanvaard, kunnen de betreffende
sociale netwerken eveneens cookies op uw toestellen (computer, tablet, mobiele telefoon) bewaren.
Dit soort cookies kan enkel op uw toestellen worden bewaard indien u daarmee instemt, door uw
navigatie op de Website te vervolgen. U kunt deze instemming voor de bewaring van dit soort cookies
door deze sociale netwerken evenwel op ieder moment intrekken.

Gelieve voor meer informatie ons Cookiebeleid te raadplegen.

b) IP-adressen

Een IP-adres is een unieke identificator die door bepaalde elektronische toestellen wordt gebruikt om
zichzelf te identificeren en onderling over internet te communiceren. Wanneer u de Website
raadpleegt, kunnen wij het IP-adres van uw toestel gebruiken dat u hanteert om er verbinding mee te
maken. Wij gebruiken deze informatie om de algemene fysieke locatie van het toestel te bepalen en
om te begrijpen uit welke geografische regio de bezoekers van de Website afkomstig zijn.

c) Statistieken

De Website gebruikt Google Analytics om statistische rapporten aan te maken. Deze rapporten
vertellen ons bijvoorbeeld hoeveel gebruikers onze Website hebben geraadpleegd, welke pagina’s
werden bezocht en uit welke geografische regio de bezoekers van de Website afkomstig zijn.
Informatie die met gebruik van statistieken werd verzameld kan bijvoorbeeld omvatten: uw IP-adres,
de website waarlangs u op onze Website bent beland en het soort door u gebruikte toestel. Uw
IP-adres wordt gemaskeerd op onze systemen en zal uitsluitend waar nodig worden gebruikt om
technische problemen te verhelpen, de Website te beheren en om de voorkeuren van haar bezoekers
te begrijpen. Informatie in verband met het verkeer op de Website is enkel voor bevoegd personeel
toegankelijk. Wij gebruiken geen van deze informatie om bezoekers te identificeren en delen deze
ook niet met derden.

6. SOCIALE NETWERKEN

6.1 U heeft de mogelijkheid om op de symbolen te klikken die toegang verschaffen tot de sociale
netwerken Twitter, Facebook, LinkedIn etc., die op onze Website/Applicatie staan.

Sociale netwerken kunnen de Website/Applicatie gebruikersvriendelijker maken en via het delen
ervan bijdragen aan haar promotie. Met videodeeldiensten kan onze Website worden verrijkt met
video-inhoud en zodoende haar zichtbaarheid vergroten.

Wanneer u deze knoppen aanklikt, kunnen wij toegang krijgen tot persoonlijke informatie die u op uw
profielen van de betreffende sociale netwerken als openbaar en toegankelijk heeft aangemerkt.
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Indien u niet wenst dat wij toegang hebben tot persoonlijke informatie die u in het openbare gedeelte
van uw profielen of op uw sociale accounts publiceerde, dient u de middelen te gebruiken die door de
sociale netwerken ter beschikking werden gesteld om de toegang tot deze gegevens te beperken.

6.2 Wij kunnen uw gegevens ook verzamelen wanneer u met ons communiceert op sociale
netwerken.

6.3 Wanneer wij sociale media gebruiken voor marketingdoeleinden, kunnen uw
persoonsgegevens (beperkt tot alleen uw naam, e-mailadres en app-evenementen) worden gedeeld
met de sociale-mediaplatforms, zodat zij kunnen controleren of u ook een account bij hen hebt. Als dit
het geval is, kunnen wij de reclamepartner of socialemediaprovider vragen om: - uw
persoonsgegevens te gebruiken om onze advertenties naar u te sturen, omdat we denken dat u
geïnteresseerd zou kunnen zijn in een nieuw RISE-product of -dienst - u onze advertenties niet te
sturen, omdat de marketing betrekking heeft op een dienst die u al gebruikt - onze advertenties te
sturen naar mensen die een soortgelijk profiel hebben als u (bijvoorbeeld, als een van onze diensten
bijzonder nuttig is voor mensen met soortgelijke interesses als die op uw profiel in de sociale media,
kunnen wij onze reclamepartner of sociale-mediapartner vragen om onze advertenties voor die dienst
naar die mensen te sturen) Een voorbeeld van hoe wij sociale media voor marketingdoeleinden
kunnen gebruiken, is via de tool 'Custom Audience' van Facebook. Lees meer over de toepasselijke
voorwaarden. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze reclamepartners op de hierboven
beschreven manieren, maar de persoonsgegevens worden gehasht voordat we ze verzenden, en het
socialemediaplatform waarmee we ze delen, mag die gehashte persoonsgegevens alleen gebruiken
op de hierboven beschreven manieren. Onze rechtsgrondslag is ons gerechtvaardigd belang (om
ervoor te zorgen dat de reclame van RISE zo effectief mogelijk is). U kunt op elk moment contact met
ons opnemen, via de RISE-app of door te mailen naar dpo@risecard.eu, als u niet wilt dat wij uw
persoonsgegevens delen voor reclamedoeleinden. U kunt zich op elk moment afmelden of bezwaar
maken voor het op deze manier delen van uw persoonlijke gegevens. Vergeet niet dat u uw
marketingvoorkeuren ook rechtstreeks kunt beheren bij elke socialemediaprovider waar u een
account hebt.

7. DOELEINDEN, WETTELIJKE GRONDSLAGEN EN
BEWARINGSTERMIJNEN

N° Doeleinden Wettelijke grondslagen Bewaringstermijnen

1 Om uw dossier en onze relatie met u te
beheren (inclusief om te weten wie u
bent)

Uitvoering en beheer van onze contractuele
relatie met u en/of onze cliënt

Wettelijke en reglementaire verplichtingen
(*ii)

Tot tien jaar na het einde van de
contractuele relatie

2 Met het oog op het aanmaken en
beheren van uw account en uw
toegang tot/gebruik van de
Website/Applicatie/Diensten (met
inbegrip van het beheer van uw
accountgeschiedenis en van informatie
over verrichte transacties en
betalingen, het informeren van u over
rekeningsaldi, het uitgeven van uw
betaalkaart etc.)

Uitvoering en beheer van onze contractuele
relatie met u en/of onze cliënt

Tot tien jaar na het einde van de
contractuele relatie
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3 Om met u te communiceren en u te
informeren over speciale aanbiedingen,
producten of onze diensten(*i)

Ons gerechtvaardigd belang om de kwaliteit
en de operationele uitmuntendheid van de
diensten die wij u aanbieden, te verbeteren.

Uw toestemming indien gevraagd

Voor bestaande klanten: tot drie (3)
jaar na het laatste contact met hen
of onmiddellijk nadat zij zich voor
deze dienst hebben uitgeschreven.
Voor prospects: tot drie (3) jaar na
het laatste contact met hen, of
onmiddellijk nadat zij zich voor deze
dienst hebben uitgeschreven.

4 Om de Diensten te verlenen en te
verbeteren

Uitvoering en beheer van onze contractuele
relatie met u en/of onze cliënt

Tot tien jaar na het einde van de
contractuele relatie

5 Om uw ervaring op de Applicatie/Site te
personaliseren en te optimaliseren (o.a.
door middel van geolokalisatie)

Ons gerechtvaardigd belang om de kwaliteit
en de operationele uitmuntendheid van de
diensten die wij u aanbieden, te verbeteren.

Uw toestemming indien gevraagd

Tot dertien (13) maanden na de
laatste activiteit of onmiddellijk na
de verwijdering van de account of
intrekking van de toestemming (
indien van toepassing)

6 Om gegevensanalyse en statistische
analyse uit te voeren

Ons gerechtvaardigd belang om de kwaliteit
en de operationele uitmuntendheid van de
diensten die wij u aanbieden, te verbeteren.

Uw toestemming indien gevraagd

Tot dertien (13) maanden na de
laatste activiteit of onmiddellijk na
de verwijdering van de account

7 Om te antwoorden op uw verzoeken
(informatie, onderzoek, nieuwsbrief of
andere inhoud) en op uw eventuele
klachten. Om u een ondersteunende
dienst te verlenen.

Uitvoering en beheer van onze contractuele
relatie met u en/of onze cliënt

Ons gerechtvaardigd belang om de kwaliteit
en de operationele uitmuntendheid van de
diensten die wij u aanbieden, te verbeteren.

Tot tien jaar na het einde van de
contractuele relatie

Tot drie (3) jaar na het laatste
contact met u (in geval van
gerechtvaardigd belang)

8
Om tevredenheidsonderzoeken te
houden om onze producten en
diensten te verbeteren

Ons gerechtvaardigd belang om de kwaliteit
en de operationele uitmuntendheid van de
diensten die wij u aanbieden, te verbeteren.

Zo lang als nodig is voor de goede
organisatie en uitvoering van onze
diensten

9
Om uw deelname aan een wedstrijd
aan te bieden, te organiseren en te
beheren

Uw toestemming Zo lang dat nodig is voor de
uitvoering van de wedstrijd en in
overeenstemming met de regels
van de wedstrijd in kwestie

10
Ter voorkoming, onderzoek en
opsporing van fraud; om , de
gegevensbeveiliging te waarborgen (dit
kan uw geolocalisatie omvatten)

Uitvoering en beheer van onze contractuele
relatie met u en/of onze cliënt

Wettelijke en reglementaire verplichtingen
(*ii)

Tot tien jaar na het einde van de
contractuele relatie
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11
Om te voldoen aan onze wettelijke
verplichtingen of om te voldoen aan
alle redelijke verzoeken van bevoegde
wetshandhavingsinstanties of –
vertegenwoordigers, gerechtelijke
autoriteiten, overheidsagentschappen
of -entiteiten, met inbegrip van
bevoegde autoriteiten op het gebied
van gegevensbescherming (*iii)

Wettelijke en reglementaire verplichtingen
(*ii)

Tot tien jaar na het einde van de
contractuele relatie

12
Om onze gerechtvaardigde belangen of
die van onze partners/klanten of van
derden te vrijwaren (*iv)

Onze gerechtvaardigde belangen om onze
sociale mediakanalen, producten en
Diensten te vrijwaren van misbruik en
illegale activiteit

Wettelijke en reglementaire verplichtingen
(*ii)

Tot tien jaar na het einde van de
contractuele relatie

Elk ander doel dat wij bij het
verzamelen kunnen vermelden.

Vermeld op het moment waarop uw
gegevens worden verzameld

Vermeld op het moment waarop uw
gegevens worden verzameld

(*i) voor marketingdoeleinden, m.a.w. om u doelgerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en
andere reclame van RISE te sturen. Tenzij u een bestaande klant bent die al soortgelijke goederen of
diensten bij ons heeft gekocht en op wie we ons eigen marketingmateriaal willen richten, sturen we u
enkel communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere reclame via e-mail of andere
persoonlijke elektronische communicatiekanalen indien u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het
ontvangen van dergelijke communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere reclame.
U begrijpt dat een essentieel onderdeel van onze marketinginspanningen erin bestaat onze
marketingmaterialen relevanter voor u te maken. Dit betekent dat wij uw Persoonsgegevens kunnen
verzamelen en gebruiken om u communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere
reclame te verstrekken over producten en diensten die u kunnen interesseren. Indien u bent
geregistreerd om communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere reclame te
ontvangen via e-mail of andere persoonlijke elektronische communicatiekanalen, kunt u uw
voorkeuren voor het ontvangen van dergelijke communicatie, promoties, aanbiedingen,
nieuwsbrieven en andere reclame wijzigen door de opt-out link te volgen die in dergelijke
communicatie wordt verschaft.

(*ii) onder andere in het kader van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme.

(*iii) Uw Persoonsgegevens kunnen op ons initiatief worden doorgegeven aan de politie of de
gerechtelijke autoriteiten als bewijs of als er gegronde vermoedens zijn dat u bij het gebruik van of de
registratie op de Website, de Applicatie, de Diensten, onze sociale mediakanalen of andere
communicatie met ons een onwettige handeling of misdrijf heeft gepleegd.

(*iv) Indien uw gebruik van of registratie op de Website/Applicatie, sociale mediakanalen of andere
communicatiekanalen kan worden beschouwd als: (a) een inbreuk op de toepasselijke
gebruiksvoorwaarden van de Website/Applicatie of de intellectuele eigendomsrechten of elk ander
recht van een derde, (b) een gevaar of bedreiging voor de beveiliging of integriteit van onze websites,
sociale mediakanalen of andere communicatiekanalen of een van de onderliggende IT-systemen van
ons of van onze verbonden ondernemingen of onderaannemers omwille van virussen, Trojaanse
paarden, spyware, malware of elke andere vorm van kwaadaardige code, of (c) op enige andere wijze
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haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op andere wijze
ongepast of illegaal is.

7.2 OPGELET, als je jonger bent dan dertien (13) jaar, moet je samen met je ouder
toestemming geven. Anders verzoeken wij de betrokken ouders ons daarvan in kennis te
stellen, zodat wij de verwerking van de Persoonsgegevens in kwestie onmiddellijk kunnen
stopzetten.

8. BEWARINGSTERMIJNEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

8.1 Wij bewaren uw Persoonsgegevens gedurende een termijn die niet langer is dan de duur die
nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld en verwerkt. Deze duur wordt in
voorkomend geval verlengd tot de door toepasselijke wettelijke of reglementaire voorschriften
bepaalde duur.

In het algemeen, hanteren wij de volgende beginselen/bewaartermijnen:

● Tot tien jaar na het einde van de contractuele relatie (hetgeen overeenstemt met de
verjaringstermijn naar Belgisch recht krachtens artikel 2262 bis van het Burgerlijk Wetboek);

● Wanneer de verwerking gebaseerd is op onze wettelijke verplichtingen, worden uw gegevens
bewaard zolang als nodig is om aan die wettelijke verplichtingen te voldoen (de wet ter
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voorziet
bijvoorbeeld in een bewaartermijn van 10 jaar na het einde van de relatie);

● Wanneer de verwerking gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang, verwerken wij uw
gegevens zo lang als nodig is voor de goede organisatie en uitvoering van onze diensten;

● Wat de verwerking op basis van uw toestemming betreft, kunt u ons te allen tijde verzoeken
de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden stop te zetten, zonder afbreuk te doen
aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking
daarvan; en

● Wat uw deelname aan een wedstrijd betreft, worden uw gegevens slechts verwerkt zolang dat
nodig is voor de uitvoering van de wedstrijd en in overeenstemming met de regels van de
wedstrijd in kwestie.

Voor meer details verwijzen wij u ook naar de aanwijzingen in de tabel in artikel 7.1.

8.2 Wij verbinden ons ertoe uw Persoonsgegevens te wissen of te anonimiseren aan het einde
van de hierboven beschreven bewaartermijnen, plus een periode van enkele dagen of weken, in
verhouding tot de hierboven aangegeven periode, indien dit noodzakelijk is om het wissen of
anonimiseren van de betrokken Persoonsgegevens in de praktijk te verzekeren, tenzij er een
dwingende reden is om dit niet te doen.

8.3 Na deze periode kunnen strikt noodzakelijke Persoonsgegevens worden bewaard (i) voor
bewijskrachtige doeleinden (in geval van een rechtszaak of bij een audit door bevoegde instanties),
en/of (ii) om te voldoen aan een contractuele verplichting met onze klanten.

9. MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

9.1 De veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw gegevens zijn voor ons van groot belang.
Daarom beperken wij de toegang tot uw Persoonsgegevens enkel tot de leden van het personeel die
er kennis van dienen te nemen om uw verzoek te verwerken of u de gevraagde dienst te leveren.
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9.2 Wij onthullen uw Persoonsgegevens niet aan onbevoegde derden. Wij kunnen echter uw
gegevens met entiteiten van de RISE-groep en bevoegde dienstverleners delen die wij gebruiken
voor het verlenen van onze diensten.

Deze dienstverleners zijn o.a. (deze lijst kan evolueren):

● De IT-dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor het hosten en onderhouden van de
Website/Applicatie, alsook het leveren van de cloud computing services;

● De dienstverleners die belast zijn met uw authenticatie;
● De dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor de productie van de RISE-betalingskaarten;
● De dienstverleners die belast zijn met de verwerking van de betalingen van uw abonnement

(zie artikel 9.4);
●   De dienstverleners die ons onze IT-tools leveren, waaronder onze CRM-tool en e-mail tool;
● Onze marketing en cookies dienstverleners;
● De dienstverleners van doelgroepmeting en - analyse;
● De dienstverleners die belast zijn met het toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening (call

centres); en
● Onze juridische, financiële en boekhoudkundige adviseurs.

9.3 Wij machtigen deze dienstverleners niet om uw gegevens te gebruiken of te onthullen,
behalve voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van diensten voor onze rekening of voor de
naleving van wettelijke verplichtingen. Overigens kunnen wij met u verband houdende
Persoonsgegevens delen (i) indien de wet of een juridische procedure ons verplicht hiertoe over te
gaan, (ii) in antwoord op een verzoek van openbare overheden of andere ambtenaren of (iii) indien wij
van oordeel zijn dat het overmaken van deze gegevens nodig of gepast is om fysieke schade of
financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek betreffende een vermoede of
bewezen onwettige activiteit.

9.4 Alle betaalkaartgegevens die u gebruikt om een aankoop te doen met betrekking tot de
Diensten worden rechtstreeks verzameld en verwerkt door onze betalingsverwerker, Stripe, en wij
ontvangen of bewaren uw volledige betaalkaartgegevens nooit fysiek. Stripe verbindt zich ertoe te
voldoen aan de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS) en gebruik te maken van
industriestandaard beveiliging. Stripe kan uw betalingsinformatie gebruiken in overeenstemming met
haar eigen Privacybeleid hier: https://stripe.com/privacy.

9.5 In overeenstemming met artikel 2 van het Privacybeleid delen wij gegevens met Treezor in
onze hoedanigheid van Verwerker van Treezor.

10. LOCATIE EN DOORGIFTE VAN UW PERSOONS

10.1 We verwerken uw Persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Om
uw persoonsgegevens echter te verwerken voor de doeleinden uiteengezet in artikel 7, kunnen we uw
Persoonsgegevens ook doorgeven aan andere entiteiten van de RISE-groep of aan derden die
namens ons verwerken buiten de EER. Elke entiteit buiten de EER die uw persoonsgegevens
verwerkt, is ertoe gehouden afdoende voorzorgen in acht te nemen om de veiligheid en integriteit bij
de verwerking van uw Persoonsgegevens te verzekeren. Dergelijke voorzorgen vloeien voort uit:
wetgeving in het land van de ontvanger die als gelijkwaardig kan worden beschouwd met de
bescherming die binnen de EER wordt geboden; of een contractuele regeling tussen ons en die
entiteit.
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10.2 We kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens doorgeven aan organisaties
buiten de EER. Indien een dergelijke doorgifte plaatsvindt, zullen we verzekeren dat er
beschermingsmaatregelen worden voorzien om de veiligheid en integriteit van uw gegevens en al uw
rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens te verzekeren die u krachtens de toepasselijke
wetgeving geniet.

11. VEILIGHEID

11.1 U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

11.2 Wij streven ernaar om alle technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde de
veiligheid en vertrouwelijkheid van de verwerking van Persoonsgegevens te waarborgen. Te dien
einde treffen wij alle nuttige voorzorgsmaatregelen daarbij rekening houdend met de aard van de
Persoonsgegevens en op de risico’s die de verwerking met zich meebrengen, om de veiligheid van de
gegevens te behouden en, inzonderheid, te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of dat
onbevoegde derden er toegang toe hebben (fysieke bescherming van de lokalen,
authentificatieprocedures met persoonlijke toegang die via logins en vertrouwelijke wachtwoorden
werd beveiligd, aanmaken logbestand van verbindingen, versleuteling van bepaalde gegevens etc.).

12. UW RECHTEN

12.1 Wij verbinden ons ertoe de uitoefening van uw rechten overeenkomstig toepasselijke
regelgeving te vergemakkelijken. U vindt hieronder een tabel met daarin een overzicht van de
verschillende rechten waarover u beschikt:

RECHT OP TOEGANG EN
RECTIFICATIE

U kunt toegang of om een afschrift verzoeken (indien het over een
redelijk volume gaat) van uw Persoonsgegevens in ons bezit. U
kunt er tevens om verzoeken dat onjuiste Persoonsgegevens
worden gerectificeerd of dat onvolledige Persoonsgegevens worden
vervolledigd.

We behouden ons het recht voor om een administratieve
vergoeding aan te rekenen voor meerdere opeenvolgende
verzoeken om inzage die duidelijk zijn ingediend met als doel ons
last of schade te berokkenen.
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RECHT OP GEGEVENSWISSING
/ RECHT OP VERGETELHEID

Met uw recht op vergetelheid kunnen uw Persoonsgegevens
worden gewist wanneer:

(i) de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor zij werden verzameld;

(ii) u besluit om uw toestemming in te trekken;

(iii) u bezwaar aantekent tegen de verwerking van uw
Persoonsgegevens;

(iv) de Persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

(v) de Persoonsgegevens dienen te worden gewist om aan een
wettelijke verplichting te voldoen;

(vi) hun wissing verplicht is om de naleving van de toepasselijke
wetgeving te waarborgen.

U kunt echter niet verzoeken om verwijdering van
Persoonsgegevens, indien de verwerking daarvan noodzakelijk is op
grond van een wettelijke verplichting, in het bijzonder met betrekking
tot de verplichting tot het bestrijden van het witwassen van geld en
de financiering van terrorisme.

RECHT OP BEPERKING VAN
DE VERWERKING

U kunt verzoeken om de Verwerking te beperken wanneer:

(i) u de juistheid van uw Persoonsgegevens betwist;

(ii) RISE uw Persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor
verwerkingsdoeleinden;

(iii) u op gerechtvaardigde gronden bezwaar aantekent tegen de
verwerking

RECHT OP
OVERDRAAGBAARHEID VAN
GEGEVENS

In voorkomend geval heeft u het recht om de overdraagbaarheid in
een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te vragen
van de u betreffende Persoonsgegevens die u aan RISE
meedeelde. Tevens heeft u het recht om deze Persoonsgegevens
over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke
zonder daarbij door RISE te worden gehinderd indien:

a) De verwerking van uw Persoonsgegevens gebaseerd is op uw
toestemming of op een bestaande contractuele relatie; en

b) de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

U heeft eveneens het recht de rechtstreekse overdracht van uw
Persoonsgegevens aan een derde van uw keuze te verkrijgen
(indien dit technisch mogelijk is).
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RECHT VAN BEZWAAR
U heeft het recht bezwaar (recht op “intrekking”) aan te tekenen
tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens (met name wat
profilering of commerciële communicatie betreft). Indien wij uw
Persoonsgegevens op basis van uw toestemming verwerken, kunt
u op ieder moment uw toestemming intrekken.

RECHT OM NIET HET
VOORWERP VAN
GEAUTOMATISEERDE
BESLUITVORMING UIT TE
MAKEN

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op
geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd
besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u
anderszins in aanmerkelijke mate treft.

RECHT OM EEN KLACHT IN TE
DIENEN

U kunt besluiten een klacht in te dienen bij een toezichthoudende
autoriteit, met name de Gegevensbeschermingsautoriteit. Tevens
heeft u het recht een rechtsvordering voor de rechtbanken in te
stellen van het land waarin de entiteit RISE een vestiging heeft of
de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft.

12.2 Als uw administratieve gegevens veranderen, bent u verplicht ons daarvan zo spoedig
mogelijk en in elk geval binnen een maand na de wijziging in kennis te stellen.

12.3 Om deze rechten uit te oefenen, kunt u :

· door in te loggen in uw profel op de Site uw Persoonsgegevens wijzigen;

· een schriftelijk verzoek indienen via het onlineformulier of per e-mail: dpo@risecard.eu.

We zullen u onverwijld informeren dat wij dit verzoek hebben ontvangen. Indien het verzoek geldig
blijkt, zullen we het zo snel als redelijkerwijze nakomen en uiterlijk dertig (30) dagen nadat we het
verzoek hebben ontvangen.

12.4 Om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot de Verwerkingen die worden uitgevoerd in
het kader van de Betalingsdiensten, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met Treezor via e-mail
op dpo@treezor.com of schriftelijk bij Treezor SAS, Avenue de Wagram 33, 75017 Parijs.

13. UITSCHRIJVING

Indien u via onze Website/Applicatie op bepaalde diensten bent geabonneerd en indien u in de
toekomst niet langer e-mail wenst te ontvangen, raadpleeg dan de uitschrijvingspagina die met het
abonnement overeenstemt waarvoor u zich heeft ingeschreven.

14. HOE ONS CONTACTEREN

Indien u vragen of opmerkingen over dit beleid heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren op het
volgende adres: dpo@risecard.eu.
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ADDENDUM A - TREEZOR’S BELEID INZAKE VERTROUWELIJKHEID
VAN GEGEVENS

INLEIDING

Treezor (hierna 'Treezor' of 'wij') bekommert zich om de bescherming van uw persoonsgegevens en wil zich inzetten

om uw privéleven te respecteren. Het doel van dit beleid inzake de vertrouwelijkheid van gegevens is een duidelijk

en transparant kader te schetsen van de manier waarop we de gegevens verzamelen en verwerken waarmee u

rechtstreeks of onrechtstreeks kunt worden geïdentificeerd (hierna de 'persoonsgegevens') in het kader van de

betaaldiensten die Treezor u biedt. Het beleid verduidelijkt ook uw rechten op het vlak van gegevensbescherming

als gebruiker of Titularis ('gebruiker' of 'Titularis' of 'u') van de betaaldiensten (de 'diensten').

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Treezor, een 'société par actions simplifiée' die is opgenomen in het Parijse handelsregister onder het nummer

807.465.059, met maatschappelijk zetel te Avenue de Wagram 33, 75017 Parijs, is de

verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, wat gedetailleerder wordt toegelicht in dit

beleidsdocument inzake vertrouwelijkheid.

1. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN EN VERWERKEN

De geboden diensten omvatten de creatie en het beheer van een betaalrekening. In dat kader verzamelen

we bepaalde van uw persoonsgegevens om u de best mogelijke dienstverlening te bieden. Om wettelijke

redenen vragen we vooraf uw toestemming.

De verschillende categorieën persoonsgegevens die wij verzamelen voor onze dienstverlening, het doel en
de toepasselijke wettelijke kaders worden toegelicht in de onderstaande tabel (sectie 2).

2. HET GEBRUIK EN DE BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We delen u hierbij mee dat de contactgegevens die u verschaft bij uw inschrijvingsaanvraag gebruikt

worden door Treezor om gevolg te geven aan uw aanvraag en dat ze ook kunnen worden gebruikt om u te

begeleiden bij de aankoop van het product/inschrijving op de diensten in kwestie.

De gegevens worden verwijderd als u geen betaalrekening opent.

Gelieve er ook rekening mee te houden dat er bij uw bezoek aan de website en/of de app van de Agent

tijdelijk gegevens kunnen worden opgeslagen in het geheugen of op de harde schijf, zoals beschreven in het

cookiebeleid van de Agent. U bent hier bij deze over geïnformeerd en gaat ermee akkoord dat de Agent er

gebruik van maakt. De aanvaarding van de essentiële/noodzakelijke cookies is een conditio sine qua non

voor toegang tot de Website.

Titularissen dienen te begrijpen dat de persoonsgegevens die Treezor verzamelt bij de aanvang van de

relatie en daarna:  

- worden gebruikt door Treezor om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, met name die met

betrekking tot de bestrijding van fraude, witwaspraktijken en de financiering van terrorisme,

belastingontduiking (FATCA en CRS), de boekhoudkundige opvolging van betalingstransacties,

ondervragingen en aangiftes bij centrale registers, de opsporing, het beheer en de opvolging van risico's

door middel van controles, het beheer van overleden of inactieve Titularissen, de controle van geld, de

verandering van bank, de erkenning van klanten;
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- nodig zijn voor de uitvoering van het raamcontract voor betalingsdienstverlening, met name de

communicatie met klanten, de verwerking van aanvragen tot opening van een betaalrekening, het beheer

van de betaalmiddelen, het beheer van betaalplafonds en diensten, het beheer van schadegevallen en

klantincidenten en klantmeldingen.

Treezor maakt gebruik van bepaalde middelen/tools om betalingen goed te keuren. Door die tools kan

Treezor beslissen een betaling en/of een aanvraag van een Titularis goed te keuren of te weigeren. Per

geval baseren de middelen/tools zich op de informatie die wordt aangeleverd door de Titularis, de

informatie in centrale registers, betalingsstatistieken of andere parameters die vooraf werden bepaald

door Treezor. Het gebruik van die tools draagt bij aan het algemene risicobeheerbeleid van Treezor.

Treezor bewaart de persoonsgegevens minstens gedurende de wettelijke bewaar- en/of

verjaringstermijnen, zoals bijvoorbeeld:

- vijf jaar na de uitvoering van een transactie;

- gedurende de looptijd van het contract, vermeerderd met de wettelijke verjaringstermijn voor de

contractuele elementen;

- tien jaar voor boekhoudkundige informatie.

Naast die termijnen heeft Treezor de optie om de gearchiveerde gegevens van een Titularis te verwijderen.

De gegevens die niet werden verwijderd kunt u te allen tijde opvragen.
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GEGEVENSCATEGORIE DOEL VAN DE
VERWERKING

TOEPASSELIJKE
WETTELIJKE BASIS

BEWAARTERMIJN

Gegevens burgerlijke staat en contactgegevens
van ouder en Kind: Naam voornaam,
geboortedatum, e-mailadressen,
telefoonnummer,
identiteitskaart/paspoort/verblijfsvergunning
...

● Nakomen van de
wettelijke
verplichtingen
(KYC)

m te voldoen aan onze
wettelijke
verplichtingen

edurende de looptijd van
de zakenrelatie met
Treezor en tot vijf
jaar na het einde van
die relatie.

Naam ouder
Voornaam ouder

● Inschrijving op
betaalrekening

odig voor de uitvoering
van het contract
tussen Treezor en
de Titularis en om
te voldoen aan onze
wettelijke
verplichtingen

edurende de looptijd van
de zakenrelatie met
Treezor en tot vijf
jaar na het einde van
die relatie.

Naam Kind
Voornaam Kind
Adres

● Inschrijving Kaart
Kind

odig voor de uitvoering
van het contract
tussen Treezor en
de gebruiker en om
te voldoen aan onze
wettelijke
verplichtingen

edurende de looptijd van
de zakenrelatie met
Treezor en tot vijf
jaar na het einde van
die relatie.

Gegevens banktransacties (rekeningsaldo,
Kaartblokkering, bedrag van een
kredietaanvraag ...)

● Beheer van de
betaalrekening
(zichtbaarheid van
het saldo,
rekeninggegevens)

odig voor de uitvoering
van het contract
tussen Treezor en
de Titularis

edurende het gebruik van
onze diensten en tot
vijf jaar na het einde
van de zakenrelatie.

Gegevens burgerlijke staat en
identificatiegegevens (naam, voornaam,
geslacht, geboortedatum ...)

Contactgegevens (postadres, e-mailadres ...)
Economische en financiële gegevens (fiscale

situatie)

● Beheer van de
rekening (fiscale
aangifte)

m te voldoen aan onze
wettelijke
verplichtingen

jf jaar na het einde van de
zakenrelatie.

Gegevens banktransacties (identifier voor
betalingsopdrachten, Kaarttype,
betalingsgegevens ...)

● Aanzuivering
betaalrekening

odig voor de uitvoering
van het contract
tussen Treezor en
de Titularis

jf jaar, te rekenen vanaf de
transactie

● Rise-betaling
KinderKaart

odig voor de uitvoering
van het contract
tussen Treezor en
de gebruiker

jf jaar, te rekenen vanaf de
transactie

Naam
Voornaam
Onderwerp van de aanvraag
Details van de aanvraag
Pdf van de transactiebetwisting (indien van

toepassing)

● Behandeling van
klachten inzake
betaalrekening

odig voor de uitvoering
van het contract
tussen Treezor en
de Titularis

jf jaar, te rekenen vanaf de
behandeling van de
klacht

Gegevens banktransacties (rekeningsaldo,
transactiegeschiedenis, Kaartblokkering ...)

● Beheer van de
rekening, betaling
door de ouder

odig voor de uitvoering
van het contract
tussen Treezor en
de Titularis

jf jaar, te rekenen vanaf de
transactie.

3. WIE HEEFT ER TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

3.1 De verwerking en de doorgifte van uw persoonsgegevens door onze vertrouwde
partnerbedrijven binnen en buiten de EU

Om u bepaalde diensten te kunnen aanbieden, geeft Treezor uw gegevens soms door naar andere landen.

Als we uw gegevens delen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER) (landen die
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lidstaten zijn van de EU, maar ook Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), zorgen we ervoor dat alle

gegevens worden behandeld met dezelfde veiligheidsmaatregelen, ongeacht de bestemming, en in

overeenstemming met onze normen, ons beleid en onze wettelijke verplichtingen.

In het kader van onze dienstverlening, namelijk de uitvoering van uw betalingen, sturen we de gegevens

die we u vragen en die we over u verzamelen naar bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte

(EER) binnen de groep waartoe Treezor behoort naar externe partijen die belast zijn met de verwerking of

naar onze partners. Dat is nodig omdat die gegevens ook worden verwerkt op die verschillende locaties.

We garanderen evenwel dat er veiligheidsmaatregelen en beschermingsvoorzieningen worden

geïmplementeerd om uw gegevens te beschermen en zorgen ervoor dat elke overdracht van

persoonsgegevens afdoende beschermd is. We waken er ook over dat de verwerking door onze

onderaannemers en partners steeds gebeurt in overeenstemming met onze schriftelijke instructies en met

de hierboven vermelde doelen.

Steeds wanneer we gegevens over grenzen heen delen, steunen we op wettelijk aanvaarde mechanismes

om de bescherming van de gegevens op elk moment te waarborgen. We kunnen gebruik maken van

standaardcontractclausules die worden aangeleverd door de Europese Commissie, van andere

overeenkomsten en 'relevante' beschermingsmechanismes die werden opgesteld en goedgekeurd door de

Europese Commissie of door de bevoegde toezichthouder. Voor doorgifte binnen de ondernemingen van

de groep waarvan Treezor deel uitmaakt, hebben we binnen de groep een protocol ontwikkeld dat de

standaardcontractclausules bevat. We kunnen ook gebruik maken van nieuwe normen/mechanismen als

ze door de bevoegde regelgevende overheden worden goedgekeurd.

3.2 Toegang tot en verwerking van uw persoonsgegevens door RISE

Betreffende de opening van de rekening en de uitvoering van het contract waarvoor RISE optreedt als

onderaannemer van Treezor: RISE deelt persoonsgegevens met Treezor, namelijk uw rekeningidentifier,

uw naam en voornaam (in het kader van een overschrijving tussen twee Titularissen), of u al dan niet de

Amerikaanse nationaliteit heeft.

Dit vertrouwelijkheidsbeleid heeft geen betrekking op de gegevensverwerking waarbij RISE de rol van

verwerkingsverantwoordelijke op zich neemt, met name voor (i) de inschrijving op een RISE-rekening en

(ii) het beheer van de RISE-app en (iii) het beheer van de persoonsgegevens van RISE-klanten. Voor deze

toepassingen raden we u aan het vertrouwelijkheidsbeleid van RISE door te nemen.

4. UW RECHTEN

4.1 Uw rechten inzake gegevensbescherming

▪ Uw recht op toegang: de Titularis heeft het recht Treezor te vragen of die zijn persoonsgegevens

gebruikt of bewaart. U kunt ons ook vragen om een kopie van uw persoonsgegevens.

▪ Uw recht op rectificatie: u heeft het recht ons te vragen om gegevens te corrigeren die u

beschouwt als onjuist. U heeft het recht de gegevens aan te vullen die u beschouwt als onvolledig.

▪ Uw recht op wissing: u heeft het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen in de

volgende gevallen: (i) we hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig, (ii) u heeft aanvankelijk

ingestemd met het gebruik van uw persoonsgegevens, maar heeft die instemming ingetrokken,

(iii) u heeft zich verzet tegen het gebruik van uw persoonsgegevens en het is in uw voordeel dat

Treezor er niet over beschikt, (iv) we hebben uw persoonsgegevens verzameld of gebruikt op

onwettige wijze, en/of (v) we zijn onderhevig aan een wettelijke verplichting om uw

persoonsgegevens te verwijderen.
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U kunt evenwel niet vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien de verwerking ervan

vereist is in het kader van een wettelijke verplichting, met name de verplichting te strijden tegen

het witwassen van kapitaal en de financiering van terrorisme.

▪ Uw recht om de verwerking te beperken: u heeft het recht ons te vragen om de verwerking van

uw persoonsgegevens te beperken in de volgende gevallen: tijdelijke beperking van de

verwerking omdat (i) u de juistheid van uw persoonsgegevens heeft betwist, (ii) we op

ongeoorloofde wijze zijn omgesprongen met uw persoonsgegevens, maar u niet wenst dat we ze

verwijderen, en (iii) we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wenst te

behouden om uw rechten uit te oefenen of te verdedigen in de rechtbank.

▪ Uw recht om u te verzetten tegen de verwerking : u heeft het recht u te verzetten tegen de

verwerking van uw persoonsgegevens als we uw persoonsgegevens gebruiken (i) voor een

opdracht van algemeen nut, (ii) voor onze legitieme belangen, (iii) voor wetenschappelijk of

historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, of (iv) voor commerciële prospectie

(marketing).

U kunt zich evenwel niet verzetten tegen de verwerking als de juridische basis een wettelijke

verplichting is, met name de strijd tegen het witwassen van kapitaal en de financiering van

terrorisme.

▪ Uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens: dit recht is van toepassing op de

persoonsgegevens die u ons heeft bezorgd, die automatisch worden verwerkt en die zijn

gebaseerd op uw instemming of op een contractuele grond. U heeft het recht ons te vragen om,

indien technisch mogelijk, uw persoonsgegevens over te dragen aan een externe partij of om ze

rechtstreeks aan u te bezorgen op toegankelijke en digitale wijze.

▪ U heeft ook het recht uw instemming op elk moment weer in te trekken. De verwerking die

gebeurde voordat u de instemming introk, blijft evenwel geoorloofd.

▪ U heeft het recht een klacht in te dienen bij een controleautoriteit. In Frankrijk gaat het om de

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Als de Franse wetgeving betreffende gegevensbescherming van toepassing is, heeft u ook het recht om
instructies door te geven over de bewaring en de overdracht van uw persoonsgegevens na uw dood.

4.2 Hoe oefent u uw rechten uit?

Titularissen kunnen hun rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar het adres dpo@treezor.com.

5. HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Treezor neemt alle redelijke maatregelen om te waarborgen dat alle verzamelde gegevens op haar sites op
beveiligde wijze en in overeenstemming met dit vertrouwelijkheidsbeleid worden behandeld. Daarvoor
past Treezor technische en organisatorische technieken toe die in lijn zijn met alle normen van onze
wettelijke verplichtingen, inclusief regelmatige beoordelingen.

6. BESCHERMING VAN KINDERGEGEVENS

We bieden onze diensten rechtstreeks en proactief aan Kinderen van minder dan zestien jaar aan en
verzamelen hun persoonsgegevens indien zij daarmee akkoord gaan.
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7. HOE NEEMT U CONTACT MET ONS OP?

U kunt contact met ons opnemen via e-mail op het volgende adres: dpo@treezor.com.
U kunt ons steeds schriftelijk bereiken op het volgende adres: Avenue de Wagram 33, 75017 Parijs.

8. BIJWERKINGEN EN AANPASSING VAN HET VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

Treezor herziet dit vertrouwelijkheidsbeleid regelmatig om te waarborgen dat het up-to-date is en in
overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving op het vlak van gegevensbescherming.

Bij wezenlijke aanpassingen brengt Treezor u op de hoogte en bezorgen we u dertig (30) kalenderdagen op
voorhand een hyperlink naar het bijgewerkte vertrouwelijkheidsbeleid. De informatie wordt via e-mail
verzonden naar de Titularissen en is ook beschikbaar op het RISE-platform.
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ADDENDUM B - BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS -
KINDEREN/MINDERJARIGEN

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;

● 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.;
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● 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
reglementaire verplichtingen, de nakoming van onze contractuele verplichtingen, alsmede in
sommige gevallen ons gerechtvaardigd belang (bijv. om onze applicatie en diensten te
onderhouden).
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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.

Je kan kiezen welke cookies je accepteert in de cookie instellingen tool. Voor meer
informatie kunt u ons Cookiebeleid lezen.
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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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