Aanvulling op de Privacyverklaring van
ING België N.V.
Bevoegde autoriteiten
De volgende bevoegde autoriteiten ontvangen persoonlijke gegevens:
• Juridische mededelingen naar gerechtelijke of administratieve autoriteiten,
• Juridische communicatie met de Centrale Contactpersoon van de Nationale Bank
van België (NBB),
• Juridische communicatie met de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en Ondernemingen van de NBB,
• Communicatie naar het Bestand van de niet-gereglementeerde registraties van
de NBB.

Specialisten in de financiële sector
De belangrijkste specialisten in de financiële sector die ook de wettelijke verplichting
hebben om persoonsgegevens zorgvuldig te gebruiken zijn:
• SWIFT CVBA (gevestigd in België) voor de uitwisseling van berichten in het kader
van beveiligde financiële transacties, waarvan de gegevens zijn opgeslagen in de
Verenigde Staten en die onder de Amerikaanse wetgeving vallen ;
• MasterCard Europe BVBA (gevestigd in België) en VISA Europe Limited (gevestigd in
het Verenigd Koninkrijk) voor betalingen en krediettransacties wereldwijd ;
• Card Stop (Worldline-service) om uw kredietkaart te blokkeren,
• Atos Worldline / EquensWorldline (gevestigd in België) voor wereldwijde krediettransacties en Atos Group-entiteiten in Marokko en India, die opereren als onderaannemers ;
• Euroclear (gevestigd in België) voor de afwikkeling/levering van effecten wereldwijd,
voor binnenlandse en internationale obligatie- en aandelentransacties;
• Gemalto (gevestigd in Frankrijk) voor de personalisatie van bankkaarten;
• De Payconiq (Luxemburg) om betalingen per smartphone mogelijk te maken;
• Isabel (België) voor diensten via internet en de Zoomit-service van Isabel ;
• INGenico (België) voor het aanbieden van betaalterminals aan professionals;
• SIA (gevestigd in Italië) voor het autoriseren van transacties en het verstrekken van
afschriften voor kredietkaarten;
• Correspondent banking en financiële instellingen in het buitenland.
Wij nodigen u uit om de privacy verklaringen van de bovengenoemde financiële sectorspecialisten te lezen. U vindt deze terug op de respectievelijke websites.

Dienstverleners
Sommige specifieke persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met de volgende
dienstverleners :
• De risico detectie dienst World-Check van Thomson Reuters Ltd (gevestigd in het
Verenigd Koninkrijk en verzameld data zowel binnen als buiten de Europese Unie)
of Regulatory Datacorp Ltd (gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en verzameld
data zowel binnen als buiten de Europese Unie)
• De diensten van Graydon België NV, Dun & Bradstreet, SWIFT CVBA, Internet zoek
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machines, de pers en andere betrouwbare bronnen in het kader van het bestrijden
van terrorisme en witwassen.
De financiële informatie dienst van Graydon Belgie NV, Bel-first van Bureau van
Dijk Electronic Publishing NV (België) (informatie met betrekking tot bedrijven en
hun vertegenwoordigers) en OpenStreetMap in het kader van marketing.
De financiële- en commerciële informatie dienst van Coface NV (Frankrijk), Roularta Media Group NV (België) en de diensten van Bloomberg Ltd (gevestigd in de
Verenigde Staten) en Fitch Ratings Ltd (gevestigd in het Verenigd Koninkrijk) voor
het identificeren van vertegenwoordigers van bedrijven.
De dienst van ING Business Share Services Bratislava in Slowakije voor betaling- en
account gerelateerde transacties.
De dienst van ING Business Shared Services Manila in Manila, de Filipijnen, voor
betaling-, krediet-, en financiële transacties.
IT diensten van leveranciers zoals Unisys Belgium NV, IBM Belgium BVBA, Adobe
(gevestigd in Ierland), Contraste Europe VBR (gevestigd in België), Salesforce Inc.
(gevestigd in de Verenigde Staten), Ricoh Nederland BV (gevestigd in Nederland),
Fujitsu BV (gevestigd in Nederland), Tata consultancy Services Belgium NV (gevestigd in België en India) HCL Belgium NV, Cognizant Technology Solutions Belgium
NV, Getronics BV (gevestigd in Nederland), ING Tech Poland (gevestigd in Polen).
De diensten van Selligent NV, Bisnode Belgium NV en Social Seeder BVBA (allen
gevestigd in België) en, indien van toepassing, externe call centers (met name als
onderdeel van vragenlijsten) voor marketing doeleinden.
De beveiligingsdienst voor fondsen en effecten van G4S NV / Loomis Belgium NV
(in België).
De archiveringsdienst voor bank-, financiële-, of verzekeringsdata in papieren of
elektronische vorm van OASIS Group in Turnhout, België.
De dienst voor het beheren van de overeenkomsten voor consumentenkrediet en
hypothecair krediet van Stater Belgium NV (in België).
De bewaring van buitenlandse financiële instrumenten en het beheer van hun
“corporate actions”: bewaarnemers, met name Clearstream (in Luxemburg), de
Nationale Bank van Belgie, Euroclear (in België), BNP Paribas NV (in Frankrijk), ING
Luxembourg NV (in Luxemburg).

Verzekeringen
Persoonlijke data kan worden verzonden als onderdeel van het afsluiten of uitvoeren
van een verzekeringscontract naar entiteiten buiten ING Groep die zijn gevestigd in
een Lidstaat van de Europese Unie, in het bijzonder:
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•
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NN Non-Life Insurance N.V.,
NN Insurance Belgium N.V.,
Aon Belgium B.V.B.A.,
Inter Partner Assurance N.V.,
AXA Belgium N.V.,
Cardif Assurance Vie N.V. en Cardif Assurances Risques Divers N.V.,
En naar hun potentiele vertegenwoordigers in België (in het bijzonder NN Insurance
Services Belgium N.V. voor NN Non-Life Insurance N.V.) (lijst op aanvraag).

Voor meer detail, raadpleeg het Algemeen reglement van de verrichtingen op de
website van ING België N.V.:
https://www.ing.be/static/legacy/SiteCollectionDocuments/GeneralRegulationsNewNL.pdf
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