VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING – GEBRUIK VAN INFORMATIE

Indien de Partner verkrijgt persoonlijke informatie van een klant, de Partner moet van elke klant
toestemming verkrijgen om hun persoonlijke gegevens te verwerken en moet elke klant de
volgende mededeling geven:
Gebruik van uw informatie door Dell Bank International d.a.c.:
Deze Mededeling legt uit hoe Dell Bank International d.a.c. (“wij/ons”) door u verstrekte
informatie zal gebruiken.
We zullen uw persoonlijke en bedrijfsbestanden nagaan bij Kredietinformatiebureaus (Credit
Reference Agencies) en Bureaus voor Fraudebestrijding (Fraud Prevention Agencies) om uw
kredietaanvraag te beoordelen en uw identiteit te verifiëren om misdrijven en witwaspraktijken
te voorkomen en detecteren. Zij leveren ons zowel publieke (inclusief het kiesregister) als
gedeelde krediet- en fraudebestrijdingsinformatie. Wanneer CRAs een zoekopdracht van ons
ontvangen, plaatsen ze een voetafdruk van die zoekopdracht op uw bedrijfskredietbestand dat
door andere kredietverstrekkers kan worden gezien. Indien u een bestuurder bent, zullen we
bevestiging vragen van kredietinformatiebureaus dat het woonadres dat u opgeeft hetzelfde is
als dat in het beveiligde register van gebruikelijke adressen van bestuurders op de bedrijfszetel.
Informatie op aanvragen zal naar CRAs worden gestuurd en door hen worden geregistreerd,
inclusief informatie omtrent uw bedrijf en haar eigenaars. CRAs kunnen een bestand aanmaken
van de naam en het adres van het bedrijf en haar eigenaars, indien dit er nog niet is.
Indien u ons valse of incorrecte informatie geeft en we vermoeden of identificeren fraude,
zullen we dit registreren en kunnen we deze informatie ook doorgeven aan FPAs en
organisaties die zich bezighouden met misdaad- en fraudepreventie. Wij en andere
organisaties kunnen toegang krijgen tot en gebruik maken van de informatie geregistreerd
door bureaus voor fraudebestrijding van andere landen.
Wanneer u van ons leent, zullen we details omtrent uw rekeningen en hoe u ze beheert,
doorgeven aan CRAs. Voor verdere details aangaande de bureaus en uitleg over hoe de
informatie bijgehouden door dergelijke bureaus kan worden gebruikt, raadpleeg onze website
op Dell.com/DFS_BEnl_details of stuur ons een e-mail op DFSOriginations_Benelux@dell.com
en vraag het aan één van onze medewerkers.
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