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1. Inleiding
Allereerst het voornaamste - uw privacy is belangrijk voor ons. We snappen dat u dit
vaker hoort, maar wij menen het oprecht. U geeft ons uw vertrouwen door onze
services te gebruiken en dat vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom zetten wij ons in
om alle persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, te beveiligen en met zorg te
bewaren. Dit document beschrijft hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en
verwerken. Het vertelt u ook welke rechten u kunt uitoefenen met betrekking tot uw
persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Dit is de partner-privacyverklaring voor Booking Holdings Financial Services (BHFS).
Zoals u weet, biedt BHFS betalings- en financiële services aan de klanten en
zakenpartners van Booking.com. Deze privacyverklaring is van toepassing naast de
privacyverklaring van Booking.com voor zakenpartners, die u hier vindt.

Deze privacyverklaring voor zakenpartners van BHFS is van toepassing op onze
verzameling en ons gebruik van de persoonsgegevens die u, in uw hoedanigheid als
zakelijke partner, aan ons verstrekt. Dit omvat alle persoonsgegevens die u ons
mogelijk verstrekt als deel van enig contract dat u met ons aangaat en alle
persoonsgegevens die u verstrekt (of aan ons beschikbaar stelt) door uw gebruik van
onze services in uw hoedanigheid als zakelijke partner.

We kunnen andere meldingen geven over specifieke gelegenheden wanneer wij
persoonsgegevens over u verzamelen of verwerken zodat u volledig op de hoogte bent
van hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze verklaring vormt hierop een
aanvulling en is niet bedoeld om deze nietig te verklaren.

2. Terminologie die we gebruiken in deze Privacyverklaring
'Persoonsgegevens' (ook bekend als persoonlijke informatie of 'PI') betekent alle
informatie over een identificeerbaar levend individu. Dit kan het volgende omvatten: uw
naam, titel, geboortedatum, geslacht, postadres, e-mailadres, telefoonnummer,
bankrekeninggegevens of identificatiedocumenten.

‘Onze services’ betekent de Betaling via Booking.com en Financiële Wallet
Services die we bieden aan de klanten en partners van Booking.com

https://partner.booking.com/en-us


'BHFS', 'ons' of 'wij' betekent Booking Holdings Financial Services.  Hieronder leest u
meer over wie we zijn.

3. Wie we zijn;
De volgende entiteiten maken deel uit van BHFS:

● Booking Holdings Financial Services International Ltd, 70 Sir John Rogerson’s
Quay, Dublin 2, Ierland

Deze verklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door elk
van de entiteiten die deel uitmaken van BHFS waarbij de verwerking verband houdt met
het aanbieden van onze services. De gegevensbeheerder is afhankelijk van de plaats
waar u zich bevindt, bijvoorbeeld BHFS International voor de Europese Economische
Ruimte.

Alle entiteiten die deel uitmaken van BHFS zijn dochterondernemingen die geheel
eigendom zijn van Booking Holdings Inc. Raadpleeg voor meer informatie over Booking
Holdings en onze bredere groepsondernemingen: www.bookingholdings.com.

4. Uw informatie nauwkeurig en up-to-date houden

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren nauwkeurig en
actueel is. Laat het ons te allen tijde weten als de informatie die wij over u bewaren,
onjuist is of als uw persoonsgegevens wijzigen door uw informatie partnerportal online
bij te werken.

5. Wat voor persoonsgegevens verzamelen we?

We verzamelen persoonsgegevens over onze partners wanneer ze zich registreren of
een verzoek indienen voor onze services.  Dit omvat persoonsgegevens over de
directeuren en eigenaars van partners wanneer ze gebruikmaken van onze services en
om betalingen te verwerken.

Als een gereguleerde betalingsdienstverlener voeren wij screeningcontroles uit die
ontworpen zijn om ervoor te zorgen dat onze betaalservices niet worden gebruikt voor
onwettige of oneerlijke doeleinden. We kunnen informatie over u verkrijgen van
geautoriseerde derde gegevensverstrekkers en kredietreferentie-instanties om deze
controles uit te voeren.

Verdere informatie van de persoonsgegevens die we verwerken, vindt u hier;

http://www.bookingholdings.com


Categorie Voorbeelden Bron

Identiteitsgegev
ens

● Voornaam
● Familienaam
● Meisjesnaam (indien van

toepassing)
● Titel
● Geboortedatum
● Land van verblijf / nationaliteit
● Persoonlijke identificatienummers

(bijv. nationaal verzekerings-/sociale
zekerheidsnummer) zoals
geautoriseerd overeenkomstig de
toepasselijke wetgeving

● Paspoortgegevens en/of foto
● Unieke

belastingsreferentienummers

U / uw
vertegenwoordiger

Biometrische
gegevens

● Een unieke identificator die is
verzameld door een scan van uw
foto met behulp van
gezichtsherkenningstechnologie.

U

Contactgegeven
s

● Thuis- en/of zakelijk adres
● E-mailadres
● Telefoonnummer

U / Booking.com

Contractuele of
Klantenserviceg
egevens

● Details van uw interacties met BHFS
waaronder gesprekopnames

● Informatie over de producten en
services waarvoor wij een contact
met u zijn aangegaan

U / Booking.com

Financiële
gegevens

● Bankrekeninggegevens
● Betaalgegevens, waaronder details

van betaalkaarten
● Transactiegegevens

U / Booking.com

Achtergrondgeg
evens

● Kredietreferenties
● Financiële status
● Werkgelegenheidsfuncties

Kredietreferentie-inst
anties

Aanbieders van
identiteitscontrole

Screeninggegev
ens

● Details van transacties
● Fraudewaarschuwingen
● Waarschuwingen inzake de

bestrijding van witwaspraktijken

U

Uw bank



● Relevante openbare informatie over
u (met inbegrip van informatie over
ingediende insolventieverklaringen,
diskwalificaties van directeuren,
opneming op sanctielijsten of
werkelijke of vermeende financiële
of daaraan gerelateerde misdrijven)

● Informatie over
familie/kennissen/verwantschap in
het publieke domein (bijv. als u
verbonden met een politiek
prominente persoon).

● Gegevens over werkgelegenheid /
opleiding, indien van toepassing

Betalingsverwerkers

Aanbieders van
betalingsscreening

Als u enige van de bovenstaande persoonsgegevens verstrekt namens een andere
persoon, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze de gelegenheid
gekregen hebben om deze verklaring te lezen. Door hun persoonsgegevens te
verstrekken, erkent u dat ze op de hoogte zijn van en akkoord gegaan zijn met het
indienen van hun informatie.

6. Waarom verzamelen en gebruiken we uw
persoonsgegevens?

We gebruiken persoonsgegevens met betrekking tot directeuren en eigenaren van
partners om onze services te verlenen. We gebruiken persoonsgegevens met
betrekking tot partners ook om onze services te promoten en te ontwikkelen en ons
bedrijf te exploiteren. Daarnaast gebruiken we persoonsgegevens met betrekking tot
partners om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om onze wettelijke rechten
uit te oefenen.

We moeten juridische grondslag identificeren om persoonsgegevens met betrekking tot
partners te gebruiken. Onze juridische grondslag voor het gebruik van gegevens om
onze services te verlenen is dat het gebruik van de persoonsgegevens noodzakelijk is
voor de uitvoering van een contract dat we met u hebben gesloten, of om stappen te
nemen op uw verzoek om een contract met u aan te gaan.

We baseren ons ook op andere juridische grondslagen wanneer we onze services
promoten en ontwikkelen, of wanneer we aan onze wettelijke verplichtingen voldoen of
onze wettelijke rechten uitoefenen. We verwerken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld
om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen als een aanbieder van betalingen en
financiële services. We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken met het oog op
enige gerechtvaardigd belangen die we identificeren. We zullen uw persoonsgegevens
uitsluitend gebruiken met het oog op een gerechtvaardigd belang wanneer er geen



oneerlijke impact is op u. Tot slot kunnen wij uw toestemming vragen om uw
persoonsgegevens voor een bepaald doel te verwerken. In een dergelijk geval hebt u
ook het recht om deze toestemming op eender welk moment in te trekken.

Meer informatie over onze juridische grondslag voor het verzamelen en verwerken van
persoonsgegevens vindt u hier:

Doel / activiteit Categorie Juridische grondslag

Beoordelen van aanvragen
voor onze services

● Identiteitsgegevens
● Contactgegevens
● Achtergrondgegeve

ns

Stappen ondernemen op
uw verzoek voordat we
een contract aangaan met
u

Controleren van uw
identiteit

● Biometrische
gegevens

Uw expliciete
toestemming

Leveren van onze services
aan u

● Identiteitsgegevens
● Contactgegevens
● Contractuele

gegevens
● Financiële gegevens

Uitvoering van ons
contract met u

Verwerken van betalingen
van u

● Contactgegevens
● Financiële gegevens

Uitvoering van ons
contract met u

Verzenden naar u van
berichten over uw gebruik
van onze services

● Contactgegevens
● Contractuele

gegevens

Uitvoering van ons
contract met u

Voorschriften inzake de
bestrijding van
witwaspraktijken en
financiële services

● Identiteitsgegevens
● Contactgegevens
● Contractuele

gegevens
● Financiële gegevens
● Screeninggegevens

Onze wettelijke
verplichtingen en onze
gerechtvaardigde
belangen bij het opsporen
van onwettige
handelingen of
oneerlijkheid

Ontwikkeling van onze
services

● Contractuele
gegevens

Ons gerechtvaardigd
belang bij het verbeteren
van onze services

Onderzoeken & claims ● Identiteitsgegevens
● Contactgegevens
● Achtergrondgegeve

ns
● Contractuele

gegevens
● Financiële gegevens
● Screeninggegevens

Het gerechtvaardigd
belang bij het indienen of
verdedigen van wettelijke
en reglementaire claims



Business intelligence,
prestatiemetingen en
-analyses

● Contractuele
gegevens

Het gerechtvaardigd
belang bij het begrijpen
van de prestatie van onze
services

Marketing ● Contactgegevens Het gerechtvaardigd
belang bij het aanbieden
van nieuwe services

7. Hoe delen we uw gegevens met derden?
Om u onze services te bieden, delen wij uw persoonsgegevens met Booking.com en
onze andere groepsbedrijven. We werken ook met een aantal externe dienstverleners
en derde partijen om onze services aan te bieden. We hebben strikte contracten met
alle dienstverleners waarbij we beperken hoe ze uw persoonsgegevens kunnen
gebruiken.

Naast het delen van persoonsgegevens met het oog op onze services en
bedrijfsvoering kan het voorkomen dat wij persoonsgegevens moeten delen met
officiële instanties zoals de toezichthouders voor financiële diensten en rechtbanken,
wanneer we daartoe verplicht worden. We kunnen ook persoonsgegevens delen met
potentiële kopers, groepsbedrijven en/of zakelijke partners indien dit noodzakelijk is
voor een reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of overdracht van activa waarbij
BHFS of onze services betrokken zijn.

Meer informatie over welke persoonsgegevens wij delen met elke type dienstverlener of
derde partij vindt u hier:

Type dienstverlener / derde partij Categorie

Banken en betalingsverwerkers
(bijvoorbeeld: Adyen, Wix)

● Contactgegevens
● Financiële gegevens

Services voor identiteitscontrole ● Identiteitsgegevens
● Contactgegevens
● Achtergrondgegevens
● Biometrische gegevens



Aanbieders van cloudservices (AWS) ● Identiteitsgegevens
● Contactgegevens
● Achtergrondgegevens
● Contractuele gegevens
● Financiële gegevens
● Screeninggegevens

Aanbieders van fraudeopsporing en
screening

● Identiteitsgegevens
● Contractuele gegevens
● Financiële gegevens
● Screeninggegevens

Toezichthouders van financiële diensten,
Centrale Bank van Ierland, rechtbanken,
rechtshandhavingsinstanties en andere
officiële autoriteiten

● Identiteitsgegevens
● Contactgegevens
● Achtergrondgegevens
● Contractuele gegevens
● Financiële gegevens
● Screeninggegevens

Groepsbedrijven, potentiële
investeerders,kopers van het bedrijf of
activa

● Identiteitsgegevens
● Contactgegevens
● Achtergrondgegevens
● Contractuele gegevens
● Financiële gegevens
● Screeninggegevens

8. Internationale overdracht en ontvangers van
persoonsgegevens

Sommige van onze dienstverleners zijn gevestigd buiten de Europese Economische
Ruimte (EER) in landen die niet erkend zijn als landen die een passend niveau van
gegevensbescherming bieden.  Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan
dienstverleners die gevestigd zijn in landen die geen passend niveau van
gegevensbescherming bieden, stellen wij standaard contractbepalingen op die door de
Europese Commissie zijn goedgekeurd om uw persoonsgegevens te beschermen.

Neem contact met ons op indien u meer informatie wenst over onze overdrachten van
persoonsgegevens en de standaard contractbepalingen die wij hebben opgesteld.

9. Welke bewaarprocedures hebben wij?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang wij die nog nodig hebben om u onze
services aan te bieden of om een passende administratie bij te houden in
overeenstemming met de gebruiken in de sector.  In de praktijk betekent dit dat wij



persoonsgegevens met betrekking tot u bewaren zolang u een klant van BHFS bent en
daarna nog gedurende een archiveringsperiode van zes jaar in overeenstemming met
de Britse en Ierse wetgeving.

Bovendien bewaren wij, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als een
verlener van betalings- en financiële services, Screeninggegevens met betrekking tot
elke financiële transactie voor de duur van de relatie en tot zes jaar nadat de laatste
transactie is afgerond.

Meer informatie oer onze bewaarperioden voor specifieke categorieën van
persoonsgegevens vindt u hier:

Categorie Bewaarperiode

● Achtergrondgegevens [Voor de periode dat u klant bent van
BHFS, plus nog eens een
archiveringsperiode van zes jaar]

● Biometrische gegevens [Tot 72 uur]

● Contractuele gegevens
● Financiële gegevens

[Voor de periode dat u klant bent van
BHFS, plus nog eens een
archiveringsperiode van zes jaar]

● Screeninggegevens [Voor de periode dat u klant bent van
BHFS, plus nog eens een
archiveringsperiode van zes jaar]

● Identiteitsgegevens
● Contactgegevens

[Tot zes jaar nadat u geen klant meer
bent van BHFS]

Wij bewaren persoonsgegevens alleen langer dan deze perioden wanneer dit
noodzakelijk is voor onze wettelijke verplichtingen of om onze wettelijke rechten uit te
oefenen.

10. Welke rechten hebt u?
Afhankelijk van waar u bent gevestigd of de BHFS-entiteit die uw persoonsgegevens
verwerkt, kunnen verschillende rechten van toepassing zijn op de verwerking van
persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring. Als u [toegang hebt tot
onze diensten vanuit de EER] heeft u het recht om:

● Toegang te hebben tot uw persoonsgegevens om te zien welke gegevens
worden verwerkt

● Bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens in geval van
geautomatiseerde verwerking



● Uw persoonsgegevens te wissen

● Uw persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebt, aan andere organisaties
over te dragen

● Uw persoonsgegevens te corrigeren en bij te werken indien deze onjuist zijn

● Het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken terwijl uw problemen
worden opgelost

● Te klagen bij uw toezichthoudende autoriteit, zie onderstaande details

● Uw toestemming in te trekken

Wees u ervan bewust dat deze rechten niet absoluut zijn en dat er situaties zijn waarin
ze niet kunnen worden uitgeoefend of waarin ze niet relevant zijn.

11.Hoe contact met ons op te nemen
Om contact op te nemen met ons over uw rechten of enige andere kwestie in verband
met de gegevensbescherming, kunt u gebruikmaken van:

● dataprotectionoffice@booking.com

Als u een klant hebt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, neem dan
contact op met onze Functionaris voor gegevensbescherming op:

● dpo@bookingholdings.com

U kunt ook een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van de EER in
de plaats waar u woont of werkt, of in de plaats waar u denkt dat zich een probleem
heeft voorgedaan in verband met uw persoonlijke informatie. Een lijst van nationale
toezichthouders voor gegevensbescherming in de Europese Unie vindt u hier

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

