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Uw persoonsgegevens worden verzameld door bpost bank NV, 
Markiesstraat 1, bus 2, 1000 Brussel, die verwerkings-
verantwoordelijke is. 

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is zodat 
u deel kan nemen aan een commerciële informatie actie van 
bpost bank NV over haar producten of diensten. 

 

Toestemming 

Uw toestemming heeft betrekking op: 

1. Het verzamelen van uw identificatiegegevens (naam, 
voornaam, geboortedatum, etc.) en uw 
contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) 
om u tijdens uw deelname te kunnen identificeren; 

2. De uitwisseling van vragen/antwoorden tijdens een 
professionele presentatie over de context van onze 
producten of diensten en/of over onze producten of 
diensten; 

3. Het gebruik van uw gegevens voor eventuele verdere 
contacten, afhankelijk van uw interesse, in verband 
met deze actie (telefoongesprek, e-mailcontact, 
afspraken, enz.).  

De ontvangen persoonsgegevens worden bewaard gedurende 
6 maanden.  

 

Intrekking van de toestemming  

U kan steeds en zonder motivering uw toestemming voor de 
verwerking intrekken door een e-mail te sturen naar 
dpo@bpostbank.be. 

Indien uw persoonsgegevens verwerkt moeten worden in het 
kader van een andere finaliteit zal bpost bank u hiervan op 
voorhand verwittigen, tenzij u reeds geïnformeerd zou zijn.  

bpost bank kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derden 
die actief kunnen zijn in België of in het buitenland, zoals IT 
dienstverleners. Indien bpost bank uw persoonsgegevens 
doorgeeft aan een derde die buiten de Europese Economische 
Ruimte gevestigd is, ziet zij erop toe dat de derde in een 
passend niveau van bescherming voorziet om te veiligheid en 
integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen. 

Voor elke vraag naar informatie omtrent de aard en de 
verwerking van uw persoonsgegevens of in geval van een 
klacht, kan u contact opnemen met de Functionaris voor 
gegevensbescherming van bpost bank: 

 

Functionaris voor gegevensbescherming 
DPO@bpostbank.be 

bpost bank NV 
Markiesstraat 1 bus 2 

1000 Brussel 
 
U kunt zich richten tot de Functionaris voor 
gegevensbescherming om toegang te verkrijgen tot uw 
persoonsgegevens en om rechtzetting ervan te bekomen. U 
kunt verzoeken om de persoonsgegevens te wissen indien deze 
onrechtmatig worden verwerkt. U heeft eveneens het recht om 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens indien deze gebaseerd is op het 
gerechtvaardigd belang van bpost bank. U heeft ten slotte het 
recht om, onder bepaalde wettelijke voorwaarden, te vragen 
dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt of 
dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een door 
u aangeduide derde. 

Deze rechten kunnen bpost bank evenwel niet verhinderen 
haar wettelijke en reglementaire verplichtingen na te komen. 

U kunt steeds een klacht indienen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit 
(https://www.privacycommission.be). 

Meer informatie over de verwerking en de beveiliging van uw 
persoonsgegevens en over de rechten waarvan u geniet vindt u 
in de privacyverklaring van bpost bank, beschikbaar op 
www.bpostbank.be. 
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