Privacy Statement van BuyRely
1.
Inleiding
BuyRely is een platform voor het doen van betalingen en zorgt ervoor dat de betaling en levering van
producten elkaar tegelijkertijd kruisen. Dit gebeurt door BuyRely te plaatsen tussen koper en
verkoper. Wanneer de koper geld overmaakt naar BuyRely wordt dit geld vastgehouden totdat de
goederen geleverd zijn.
Om onze diensten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, verwerken we je persoonsgegevens.
Uiteraard behandelen we je persoonsgegevens met uiterste zorgvuldigheid en in overeenstemming
met de privacywet en regelgeving.
Hieronder wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn en welke persoonsgegevens we voor welke
doeleinden verwerken.
2.
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om je naam, adres, geboortedatum en
telefoonnummer.
De persoonsgegevens die we voor onze diensten verwerken zijn je naam, telefoonnummer en emailadres voor:
a.
Het aanvragen van informatie (folders, brochures, offertes en nieuwsbrieven)
b.
Het aanmelden voor de testpanels
c.
Het terugbellen naar aanleiding van een vraag of klacht
3.
Doeleinden
We verwerken je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De doeleinden
waarvoor we je persoonsgegevens verwerken zijn:
•
Uitvoering van bedrijfsprocessen: analyse van gegevens betreffende het gebruik van de
BuyRely web-omgeving, productontwikkeling en managementverslaglegging;
•
Marketing: verwerking van je persoonsgegevens voor promotieactiviteiten;
•
Naleving van wettelijke verplichtingen.
4.
Doorgifte van gegevens aan derden
Voor de naleving van wettelijke verplichtingen kunnen we verplicht zijn persoonsgegevens door te
geven aan derden, zoals toezichthouders.
Als BuyRely gebruikmaakt van derden en/of activiteiten uitbesteedt om een of meer Diensten uit te
voeren, dan kan BuyRely aan deze derden je persoonsgegevens en andere relevante informatie voor
deze doeleinden verstrekken.
5.
Persoonlijke aanbiedingen
We kunnen je persoonsgegevens verwerken voor promotieactiviteiten. Op basis van gegevens over
bijvoorbeeld jouw gebruik van de websites, transacties en bezoeken aan onze website, kunnen we je

persoonlijke aanbiedingen doen. De e-mails die je ontvangt, bevatten een mogelijkheid om je af te
melden (opt-out clausule) voor het ontvangen van zulke berichten.
6.
Bewaren van gegevens
Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen bewaren we je gegevens maximaal 2 jaar na je
laatste contact met BuyRely. Of gedurende enige andere termijn voor zover dit wordt vereist door
wet- of regelgeving.
7.
Je rechten
Het kan gebeuren dat je je gegevens wilt aanpassen. Hieronder wordt beschreven welke rechten je
hebt en hoe je je gegevens kunt aanpassen.
a.
Het recht van toegang tot persoonsgegevens: als je wilt weten welke persoonsgegevens we
verwerken, kun je gebruikmaken van je recht op toegang tot je persoonsgegevens. Je kunt deze
opvragen door een e-mail te sturen naar info@buyrely.eu.
b.
Het recht om persoonsgegevens te corrigeren: als je persoonsgegevens niet correct zijn, kun
je gegevens, zoals je e-mailadres zelf aanpassen, of contact opnemen met BuyRely. Je kunt ook een
e-mail sturen naar info@buyrely.eu.
c.
Het recht om commerciële aanbiedingen te weigeren (opt-out): als je geen commerciële
aanbiedingen wilt ontvangen, kun je gebruikmaken van de afmeldingslink in de commerciële e-mail
die je hebt ontvangen. Je kunt ook een e-mail sturen naar info@buyrely.eu.
8.

Cookieverklaring

We gebruiken functionele cookies en analytische cookies zoals Google Analytics op de BuyRelywebsite. Als we persoonsgegevens van je verwerken, dan vragen we je eerst om toestemming.
BuyRely gebruikt Google Analytics voor statistische analyses over de manier waarop jij de services
van BuyRely gebruikt. Google Analytics verzamelt informatie over hoe je navigeert, hoeveel tijd je
doorbrengt op ons platform, hoeveel tijd je op een bepaalde pagina doorbrengt, vanuit welke
website je op de BuyRely-website bent gekomen, datum en tijd dat je BuyRely gebruikt, type browser
dat wordt gebruikt en het IP-adres van je mobiele telefoon, tablet en websites die je bezoekt na
gebruik van de BuyRely-website. Deze informatie wordt verzameld en geanalyseerd voor het
verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de BuyRely-website en het verbeteren van BuyRely’s
marketingactiviteiten.
9.
Wijzigingen
We kunnen onze Privacyverklaring veranderen. Bekijk daarom regelmatig op ons privacy statement.
De laatste wijziging is van 23 december 2015.
10.
Toezichtsinformatie
BuyRely is een dienst van ING Bank N.V. (‘ING’). ING heeft haar statutaire zetel in Amsterdam op het
adres Bijlmerplein 888, 1102 MG, Nederland, Handelsregisternr. 33031431. ING heeft een
vergunning van en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (‘DNB’; in het register onder toezicht
staande instellingen) en de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’; in het register financiële
dienstverleners). ING staat onder toezicht van DNB, de Europese Centrale Bank (‘ECB’), de AFM en de

Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’). Informatie over het toezicht op ING kan worden
verkregen op de websites van DNB (www.dnb.nl), de AFM (www.afm.nl) en de ACM (www.acm.nl).

