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Privacybeleid 

Verwijzingen naar "wij", "ons" of "onze" zijn verwijzingen naar Elavon Financial Services DAC, opgericht in 

Ierland (geregistreerd nr. 418442), met hoofdkantoor in Building 8, Cherrywood Business Park, Loughlinstown, 

Co Dublin, Ierland.

Verwijzingen naar "U", "u", "Uw" en "uw" worden gedefinieerd in de Internationale Klant Servicevoorwaarden 

(de 

"TOS"). 

Met "uw gegevens" bedoelen wij de persoonlijke en financiële gegevens die wij van u of van derden verkrijgen 

(zoals kredietreferentie- en fraudepreventiebureaus, gezamenlijke rekeninghouders, uw werknemers of 

functionarissen van uw bedrijf, andere organisaties die ons hebben geïntroduceerd, of handelen namens u of 

voor ons) die, wanneer u een zelfstandige of partnerschap bent, mogelijk betrekking heeft op u en/of uw 

zakenpartners en garanten en wanneer u een vennootschap of vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

bent, betrekking kan hebben op uw functionarissen, aandeelhouders, partners, eigenaren en garanten. 

Hoe gebruiken we uw gegevens? 

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

Doel: Rechtsgrondslag voor 
verwerking: 

Waar het nodig is om uw gegevens te gebruiken om onze diensten aan u 
te leveren. 

Contractuele noodzaak 

Controle op het witwassen van geld en voldoen aan onze wettelijke 
verplichtingen in verband met de diensten. 

Wettelijke verplichting 

Voldoen aan wettelijke vereisten en kaartsysteemregels (zoals deze term 
is gedefinieerd in de Servicevoorwaarden). 

Wettelijke verplichting, 
contractuele noodzaak en 
legitieme belangen 

Kredietcontroles en andere vragen uitvoeren om ons te helpen 
beslissingen te nemen over het aangaan van een contract met u en om 
onze aanhoudende relatie met u te evalueren. 

Legitieme belangen 

Voor het voorkomen, onderzoeken en opsporen van criminaliteit en fraude. Legitieme belangen 

De werking van onze onderneming analyseren en verbeteren. Legitieme belangen 

Producten en diensten van Elavon, haar gelieerde ondernemingen of 
derde partijen, al dan niet gerelateerd aan Merchant Services, op de markt 
brengen en aan u verkopen. 

Legitieme belangen 

Voor analytische doeleinden en we kunnen deze verzamelde gegevens 
van tijd tot tijd met anderen delen. Dit betreft het gebruik van records van 
de transacties in combinatie met de records van onze klanten in een 
geaggregeerde vorm. 

Legitieme belangen 

Voor credit scoring om deze aanvraag te beoordelen en om uw identiteit 
en die van de andere personen te verifiëren. 

Contractuele noodzaak 

Houd er rekening mee dat waar wij uw gegevens gebruiken en de juridische basis van onze 

verwerkingsactiviteiten wordt aangemerkt als 'legitieme belangen' u het recht hebt om bezwaar te maken tegen 

ons gebruik van uw gegevens. Raadpleeg de afdeling Uw rechten voor meer informatie.  
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Hoe delen we uw gegevens? 

We kunnen te allen tijde uw gegevens doorgeven aan: 

- Elke organisatie die ons heeft geïntroduceerd of die namens u handelt om hen in staat te stellen diensten aan u te
verlenen en/of om hen in staat te stellen hun bedrijfsactiviteiten uit te voeren, te monitoren en te
analyseren;

- Dienstverleners, adviseurs en agenten die diensten aan ons leveren (inclusief onze
groepsmaatschappijen en gelieerde ondernemingen);

- Kaartsystemen die onder de Servicevoorwaarden vallen;

- VMAS™ en MATCH™ om de bedrijfsnaam van de klant en de naam van de opdrachtgevers van de klant
te rapporteren aan de VMAS™- en MATCH™-lijsten volgens de kaartsysteemregels.

- Iedereen die wettelijk het recht heeft om te eisen dat uw gegevens openbaar worden gemaakt of aan wie
wij wettelijk zijn toegestaan om uw gegevens vrij te geven (dit kunnen ook derden zijn zoals
gerechtsdeurwaarders, ontvangers, de politie en de rechtbanken);

- Regelgevende instanties indien nodig voor regelgevingsdoeleinden;

- Kredietinformatiebureaus en agentschappen voor fraudepreventie (zie hieronder voor meer informatie
over deze onthullingen);

- Onze professionele adviseurs om advies te krijgen over onze relatie met u;

- Alle personen aan wie we rechten of verplichtingen uit hoofde van onze overeenkomst met u toewijzen of
uitbesteden;

- Externe investeerders of potentiële investeerders in Elavon of zijn gelieerde ondernemingen of anderszins
in het geval van de verkoop, overdracht, fusie of overplaatsing van het bedrijf van Elavon of zijn gelieerde
ondernemingen, of het verkrijgen van financiering voor het bedrijf van Elavon, of onderhandelingen in
verband hiermee.

Bovendien kunnen wij uw gegevens te allen tijde aan elke organisatie geven die uw openbaarmaking van uw 
gegevens vereist voor regelgevingsdoeleinden of volgens de wet, ongeacht of hun bevoegdheid is afgeleid van 
een wet of regeringshandelingen. Verder erkent u en stemt u ermee in dat alle informatie die wordt verstrekt in 
verband met deze aanvraag en alle andere relevante informatie door ons, aan onze gelieerde ondernemingen 
kan worden verstrekt voor alle hierboven genoemde doeleinden. 

Overzeese overdrachten van uw gegevens

We kunnen uw gegevens overdragen aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waar de 
wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk niet zo streng is als in de EER. Als we dat doen, zullen we 
passende controles toepassen om ervoor te zorgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd, met name 
door middel van door de Europese Commissie goedgekeurde model clausules voor gegevensbescherming. 
Neem voor meer informatie over deze controles contact met ons op via EUDataProtectionOffice@elavon.com.  

Hoelang bewaren we uw gegevens? 

We zullen uw gegevens bewaren zolang wij een contract met u hebben en voor zolang wij uw gegevens 

nodig hebben voor wettelijke of bewijskrachtige doeleinden na het verstrijken van de beëindiging van uw 

contract. 

Uw rechten 

Individuen hebben de volgende rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming: 

- het recht om een kopie van hun persoonlijke gegevens te vragen

- het recht om ons te vragen om alle informatie die wij over hen hebben die niet juist is te verwijderen of te
corrigeren;

- het recht om in bepaalde omstandigheden om verwijdering van informatie te verzoeken;

- het recht op gegevensportabiliteit (dit is een recht om uw gegevens in een algemeen gebruikt elektronisch
formaat te vragen, waar informatie door het individu is verstrekt en de wettelijke basis voor de verwerking
van die informatie is toestemming of contractuele noodzaak);
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- het recht om de verwerking te beperken en het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingsactiviteiten
in bepaalde omstandigheden;

- het recht om te voorkomen dat uw gegevens worden gebruikt voor directe marketingdoeleinden; en

- het recht om een klacht in te dienen bij de functionaris voor gegevensbescherming (of een andere
toezichthoudende autoriteit in de Europese Unie) als u van mening bent dat uw gegevens niet zijn
verwerkt in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als een verwerking gebaseerd is op toestemming, hebt u het recht om de toestemming op elk gewenst moment 
in te trekken, zonder de rechtmatigheid van verwerking te beïnvloeden op basis van toestemming voorafgaand 
aan de intrekking.  Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via 
EUDataProtectionOffice@elavon.com.  

VERSTREKKING VAN GEGEVENS OVER ANDERE PERSONEN 

Als u persoonlijke gegevens verstrekt over andere personen in deze aanvraag, moet u aan die personen melden 
wiens persoonlijke gegevens u hebt vrijgegeven (“andere personen"), de categorieën van persoonlijke gegevens 
die worden bekendgemaakt en al het gebruik en de verwerking van hun persoonlijke gegevens zoals beschreven 
in deze aanvraag. Deze uitleg moet aan andere personen worden verstrekt voordat u de aanvraag bij ons indient. 

KREDIETREFERENTIE- EN FRAUDEPREVENTIEAGENTSCHAPPEN 

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER PROCEDURES VOOR HET OPENEN EN ONDERHOUD VAN EEN 

MERCHANT SERVICES-ACCOUNT. Om te voldoen aan de huidige wettelijke en regelgevingsvereisten ter 

voorkoming van financiële criminaliteit, het witwassen van geld en terrorismefinanciering en om ons in 

staat te stellen verder te gaan met uw aanvraag, zijn wij verplicht om gegevens te verkrijgen, te verifiëren en vast 

te leggen die elke persoon identificeert die een merchant services-account opent. Wij zullen uw gegevens en die 

van de andere personen doorzoeken bij kredietinformatiebureaus die ons gegevens zullen verstrekken, evenals 

informatie van het Kiesregister met het doel uw identiteit te verifiëren en die van de andere personen. We kunnen 

u ook vragen om fysieke vormen van identificatie te verstrekken. Voorafgaand aan onze aanvaarding van deze

aanvraag en van tijd tot tijd daarna kunnen we de individuele en zakelijke geschiedenis en achtergrond van de

klant, elke dergelijke vertegenwoordiger en andere functionarissen, partners, eigenaren en/of eigenaren van de

klant onderzoeken en kredietrapporten of andere achtergrondonderzoeksrapporten verkrijgen over elk van deze

die wij nodig achten om de acceptatie en continuïteit van deze aanvraag te beoordelen.

Kredietinformatiebureaus en andere relevante instanties die door ons worden gebruikt, zullen gegevens 

verzamelen om die kredietvragen te beantwoorden en ons die informatie verstrekken, evenals informatie van het 

Kiesregister met het doel uw identiteit en die van de andere personen te verifiëren. Kredietinformatiebureaus 

registreren elke kredietopzoeking in hun bestand ongeacht of deze aanvraag wordt aanvaard. 

Het is belangrijk dat u ons nauwkeurige gegevens verstrekt. Wij zullen uw gegevens en die van de andere 
personen controleren bij instanties voor criminaliteitspreventie en als u ons valse of onjuiste informatie geeft en 
wij vermoeden fraude, zullen wij dit vastleggen. We kunnen uw gegevens en details over de manier waarop u uw 
bedrijf voert en uw account aan dergelijke agentschappen bekendmaken. Deze informatie kan door andere 
kredietverstrekkers worden gebruikt voor het nemen van beslissingen over u of mensen waarmee u financieel 
verbonden bent. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het voorkomen van financiële criminaliteit en het 
witwassen van geld.  

Als na het bekijken van de gegevens die in uw aanvraag zijn ingediend (die al dan niet alle hierboven 
gespecificeerde controles kunnen bevatten) blijkt dat wij verdere gegevens van u nodig hebben, zullen wij deze 
aan u vragen. Houd er rekening mee dat tenzij en totdat we deze aanvullende gegevens ontvangen, we niet door 
kunnen gaan met uw aanvraag. Houd er rekening mee dat dergelijke controles en vragen kunnen plaatsvinden 
na het openen van uw merchant services-account, aangezien deze wenselijk of noodzakelijk kunnen zijn om de 
continuïteit van de overeenkomst te evalueren. 

Elavon Financial Services DAC
Geregistreerd in Ierland bij het registratiekantoor voor vennootschappen – De aansprakelijkheidvan de vennoten is beperkt.
Elavon Merchant Service DAC, onder de handelsnaam Elavon Financial Services DAC. Details van de omvang van onze machtiging en regelgeving door de Prudentieel 
Reglement, en regelgeving door de Autoriteit Financieel Gedrag, zijn op verzoek van ons beschikbaar.
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