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 Verzenden van gegevens Ontvangen van gegevens  

AG Insurance Overdracht van informatie in het kader van het 

beheer van uw schadengevallen. 
Update van contactgegevens van klanten die 
AG Insurance-producten via bpost bank 
hebben.  

Communicatie van productensaldo van AG 
Insurance om deze ter beschikking te houden 
voor de houders van deze producten. 

https://cookieservice.aginsurance.be/SiteCollectio 
nDocuments/PrivacyNotice_NL.pdf 

Agallis Overdracht van informatie in het kader van het 

beheer van uw schadengevallen. 
Update van contactgegevens van klanten die 
AG Insurance-producten via bpost bank 
hebben.  

Communicatie van productensaldo van AG 
Insurance om deze ter beschikking te houden 
voor de houders van deze producten. 

http://www.agallis.be/media/images/upload/Priv 
acyverklaringNL.pdf 

Anysoft n.v.t. Overdracht van kredietaanvragen onderworpen 
aan de bank via een makelaar. 

staff@anysoft.lu 

Atradius Communicatie van de identificatie- en 

financiële gegevens van krediethouders om het 

kredietrisico van de bank af te dekken. 
Financiële en andere gegevens die nodig zijn 
om deze verzekering te activeren. 

n.v.t. https://atradius.be/nl/privacy-statement.html 

bpost  Communicatie van contactgegevens voor het 
verzenden van de post. 

n.v.t. http://www.bpost.be/site/nl/privacy 

Buy Way Communicatie van identificatie-, bank- en 
financiële gegevens om zich aan een creditcard 
aan te sluiten. 

Communicatie van bank-, transactie- en 
financiële gegevens om de bedragen die van de 
creditcard zijn gedebiteerd terug te betalen. 

https://www.buyway.be/nl/wettelijke-informatiepersoonlijke-
levenssfeer.php 

CKP De identiteit van de kandidaat-leners en  de 
leners moet aan de CKP worden meegedeeld 
om hun solvabiliteit te verifiëren en de 
toegekende kredieten te registreren. 

Communicatie van de huidige kredieten 
onderschreven door de kandidaat-lener. 

https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/krediete n-aan-
particulieren/medegedeelde-informatie/debescherming-van-de 

Elantis n.v.t. Communicatie van de identificatie- en 
financiële gegevens van de kandidaat-leners en 
de leners van wie de leningen door bpost bank 
worden gefinancierd. 

https://www.elantis.be/nl/priveleven/ 

Eos Aremas Overdracht van kredietbestanden bij het 
beëindigen van leningen wegens het niet 
betalen. 

n.v.t. https://be.eos-solutions.com/nl/privacypolicy.html 

Isabel Communicatie van de identificatie- en 
bankgegevens om in te schrijven op een van de 
producten aangeboden door Isabel NV. 

Overdracht van identificatie-, bank-, transactie- 
en financiële gegevens in het kader van het 
beheer van klantrekeningen en transacties. 

https://www.isabel.eu/nl/disclaimer.html 

KPMG Communicatie van persoonsgegevens in het 
kader van externe audit opdrachten. 

n.v.t. https://home.kpmg.com/be/nl/home/misc/privac y.html 

Spaargids.be n.v.t. Communicatie van identificatie-, contact- en 
financiële gegevens van kandidaat-leners die 
een aanvraag hebben ingediend op 
www.spaargids.be. 

https://www.spaargids.be/sparen/legalstuff/privacy-
statement.html 

Cel voor Financiële  
Informatieverwerking  

Communicatie van persoonsgegevens met 
betrekking tot frauduleuze activiteiten die door 
de bank zijn geïdentificeerd. 

Verzoek om inlichtingen over lopende 
onderzoeken. 

http://www.ctif-cfi.be/website/ 

SPF Financiën Communicatie van identificatie-, bank- en 
financiële gegevens van de klanten in het 
regelgevingskader (FATCA, CRS, enz.). 

Verzoek om ad hoc inlichtingen in het kader 
van een onderzoeken. 

https://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/priv acy/beleid-van-
de-fod-financi%C3%ABn-inzake-de- 

bescherming-van-de-persoonlijke 

Nationale bank van België Communicatie van de identificatie-, bank- en 
financiële gegevens van de klanten in het 
regelgevingskader (centraal contactpunt). 

Verzoek om ad hoc inlichtingen in het kader 
van een onderzoeken. 

https://www.nbb.be/nl/disclaimer-en-
juridischeinformatie/privacyverklaring 

Federale Politie Communicatie van persoonsgegevens met 
betrekking tot de aanvragen. 

Verzoek om inlichtingen over lopende 
onderzoeken. 

https://www.police.be/5998/nl/privacy 

FSMA Communicatie van informatie in het kader van 
inspectie. 

n.v.t. https://www.fsma.be/nl/faq/privacybeleid-van-de 

fsma 

Financiële instellingen met 
betrekking tot de uitvoering van 
transacties 

Communicatie van identificatie-, bank- en 
transactiegegevens met betrekking tot 
transacties verwerkt door klanten van de bank. 

Communicatie van identificatie-, bank- en 
transactiegegevens met betrekking tot 
transacties verwerkt door klanten van de bank. 

n.v.t. 

BNP Paribas Fortis Communicatie van Identificatie- en 
contactgegevens, transactie- en bancaire 
gegevens, financiële gegevens, socio-
demografische gegevens, socio-economische 
gegevens, fiscale gegevens, elektronische 
identificatie, gegevens over uw surfgedrag op 
en gebruik van de website en de mobiele 
applicaties van bpost bank, alsook het gebruik 
van onze andere verkoopkanalen (kantoren en 
de Klantendienst), uw klantenprofiel en 
gegevens over uw interesses en behoeften, 
gerelateerd aan het gebruik van onze 
producten en diensten, uw transacties, uw 
contacten met bpost bank en publieke 
gegevens, zoals publicaties in het Belgisch 
Staatsblad over benoemingen en de 
Kruispuntbank. 

Communicatie van persoonsgegevens die 
moeten bijgewerkt worden in de verzonden 
gegevens, statistieken die op deze gegevens 
worden uitgevoerd. 

https://www.bnpparibasfortis.be/nl/Openbaar/Uw-
privacy?axes4=priv 
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