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Dit privacybeleid werd vertaald uit het Frans voor uw gemak. Mocht een interpretatie of vraag 

rijzen over deze algemene voorwaarden, de Franse voorwaarden gepubliceerd op onze website zal 

altijd prevaleren 

Preambule 

1. De bescherming van uw persoonsgegevens wordt ingelijst door de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming ("AVG" of "GDPR" in het Engels) die van 

toepassing is sinds 25 mei 2018 en door de nationale wetten die de AVG te 

implementeren. 

 

2. Wij verbinden ons ertoe onze verplichtingen en uw rechten te respecteren wanneer wij 

uw gegevens moeten verwerken. Als u het onderwerp wilt verdiepen, raden wij u aan 

de website van de autoriteit voor gegevensbescherming in België 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ 

 

3. In strikte naleving van de wet verbinden wij ons ertoe uw persoonsgegevens op 

transparante wijze te beschermen en te verwerken. Het doel van deze privacybeleid is 

om u te informeren over het onderwerp en uitleggen hoe we verzamelen, gebruiken en 

opslaan van uw persoonlijke gegevens. Wij nodigen u uit om de tijd te nemen om deze 

verklaring te lezen om vertrouwd te raken met onze praktijken. U bezwaar maken 

tegen de verwerking van uw gegevens, zoals uiteengezet in hoofdstuk X van deze 

verklaring.. 

 

I. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?  
 

 

Bit4you NV, met statutaire zetel te 1083 Ganshoren, Charles-Quintlaan 292 (België) is 

verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die nodig zijn om te 

verwerken.  

Bit4you NV is dus uw gesprekspartner en die van de toezichthoudende autoriteiten op dit 

gebied (met name GBA) voor elke vraag in verband met het gebruik van uw persoonlijke 

gegevens door ons bedrijf.  

 

Bit4you NV heeft iemand voor gegevensbescherming ("DPO") aangesteld die uw 

aanspreekpunt zal zijn voor vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw 

persoonsgegevens. De contactgegevens van de gegevensbeschermingspersoon bevinden 

zich op punt X van dit privacybeleid. 

II. Wie is bezorgd? 

Worden bezorgd door deze verklaring:  
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• Bezoekers die gebruik maken van onze website;   

• Klanten natuurlijke personen, huidige of potentiële klanten van Bit4you NV;   

• Andere deelnemers natuurlijke personen van een operatie met ons bedrijf als garant of 

vertegenwoordigers van onze klanten rechtspersonen. Les personnes morales ne sont pas 

concernées par cette déclaration. 

Rechtspersonen worden niet door deze verklaring aangetast. 

 

III. Welke gegevens vallen onder deze verklaring? 

De gegevens waarop deze verklaring betrekking heeft, zijn de persoonsgegevens van 

natuurlijke personen, d.w.z. gegevens die direct of indirect de identificatie van een persoon 

mogelijk maken. Het aantal en de aard van de persoonlijke gegevens kan variëren, afhankelijk 

van uw relatie met ons. Als onderdeel van uw interacties met Bit4you NV, kunnen we nodig 

zijn om verschillende persoonlijke gegevens te verzamelen:  

• Gegevens die nodig zijn voor uw identificatie: uw naam, voornaam, adres, 

geboortedatum en plaats, foto, rekeningnummer, telefoonnummer, e-mail adres, IP-

adres, diverse facturen...; 

• Gegevens met betrekking tot uw transacties op ons platform: de gegevens van een 

aankooporder, overdracht, verkoop, volume, type transactie, intrekking... of over het 

algemeen alle transacties die in uw rekeningen zijn opgenomen; 

• Gegevens over uw gewoonten en voorkeuren: gegevens van uw interacties op onze 

dedicated Social Media pagina's en in verband met uw gedrag met betrekking tot het 

gebruik van onze websites, onze Tablet-toepassingen en Smartphone...; 

• Gegevens van geautoriseerde derde partijen (Belgische monitor, professionele 

gegevensverstrekkers,...); 

• Uw communicatie met ons: de gegevens die u ons verschaft wanneer u contact met 

ons opneemt via de verschillende kanalen waarover u beschikt; 

• Voor sommige diensten maken we gebruik van gespecialiseerde bedrijven van 

derden die, indien zij niet reeds verantwoordelijk zijn voor de behandeling zelf (en dus 

verplicht aan hun zijde om hun wettelijke verplichtingen te respecteren ook), dan 

moeten volgen Onze instructies en respecteer ons beleid inzake bescherming van 

persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat onze partners alleen de gegevens ontvangen 

die strikt noodzakelijk zijn om hun deel van het contract uit te voeren. 

 

IV.  Wanneer worden uw persoonlijke gegevens verzameld? 
 

Uw persoonsgegevens worden verzameld: 

-Wanneer u zich registreert voor het gebruik van onze online diensten (met elke identificatie 

of gebruik); 
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-Wanneer u gebruik maakt van onze diensten en producten   

-Wanneer u onze website bezoekt, via cookies op onze internetsites;  

-Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrieven, antwoord op onze uitnodigingen 

(conferenties...);  

-Wanneer u contact met ons op via de verschillende kanalen ter beschikking gesteld;  

- . Houd er rekening mee dat we soms andere technologische middelen te gebruiken 

voor statistische doeleinden met als enige doel het evalueren van het succes van onze 

marketing campagnes en het bestuderen van de ergonomie van onze web applicaties en geen 

toegang tot uw persoonlijke gegevens. Wij kunnen cookies gebruiken voor deze doeleinden. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze cookiebeleid 

 https://www.bit4you.io/cookie-policyÀ quelles fins vos données sont-elles traitées? 

 

Wij behandelen persoonsgegevens conform de bepalingen van de Europese verordening 

inzake gegevensbescherming (AVG): 

1. Als gevolg van uw toestemming. U kunt aanvaarden dat wij uw persoonlijke gegevens 

voor bepaalde doeleinden behandelen, bijvoorbeeld, analyse van handelsactiviteiten 

voor marketingdoeleinden, abonnement op onze nieuwsbrieven, prospectie.... Het is 

mogelijk om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de 

toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die 

plaatsvond vóór de intrekking. 

 

2. Voor de nakoming van contractuele verbintenissen. Wij kunnen uw persoonsgegevens 

ook behandelen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij 

de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op 

verzoek van laatstgenoemde zijn genomen. Wij verwerken uw gegevens om u te laten 

registreren op ons platform, om diensten te verlenen als onderdeel van de uitvoering 

van orders en transacties afgesloten met u als onze klant of om maatregelen te nemen 

in het kader van een verzoek om een test van ons platform.. 

 

3. En wegens wettelijke bepalingen. Bovendien zijn wij als bedrijf onderworpen aan 

diverse wettelijke verplichtingen of vereisten (b.v. naleving van de wetgeving inzake 

economische sancties en embargo's, antwoord op het officiële verzoek van een 

openbare of gerechtelijke instantie naar behoren opdracht, bewijs van verrichtingen 

(b.v. een aankoop orde), identiteit en leeftijds controles, handhaving van controle en 

rapporteringverplichtingen onder belastingwetten, meting en risicobeheer binnen 

Bit4you NV). 
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4. In het kader van het rechtmatige belang van Bit4you NV. Wij verwerken uw gegevens 

ten behoeve van legitieme belangen die door ons of een derde partij worden 

nagestreefd. Dit kan bijvoorbeeld het anticiperen op nieuwe wettelijke verplichtingen 

die voortvloeien uit het Belgische of Europese recht (met name de toekomstige 

uitbreiding van het toepassingsgebied van de crypto-munt platforms van de wetgeving 

inzake de preventie van Witwassen van geld en terrorismefinanciering), raadpleging 

en uitwisseling van gegevens met marketing informatiebureaus, marktonderzoek of 

opiniepeilingen, tenzij u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens op Dit doel. Het 

kan bijvoorbeeld ook de uitoefening van juridische claims en verdediging in geval van 

geschillen, de garantie van de computerbeveiliging en de computer operaties van het 

Bit4you nv platform, de transactie vergissingen te detecteren Die afwijken van het 

gebruikelijke gebruik, de preventie en verduidelijking van misdrijven, het verzamelen 

van bewijs van fraude, maatregelen voor het bedrijfsbeheer en de ontwikkeling van 

producten en diensten, risicobeheersing. We hebben ook een rechtmatig belang bij het 

verstrekken van informatie over onze activiteiten aan onze klanten.  

 

 

Voor elke behandeling slechts worden de relevante gegevens met betrekking tot het 

nagestreefde doel verwerkt.  

 

V. Ben ik verplicht om gegevens te verstrekken?  

Als onderdeel van onze contractuele relatie, moet u alle vereiste persoonsgegevens 

verstrekken die ons toelaten om een zakelijke relatie te aanvaarden en vast te stellen, en om te 

voldoen aan de contractuele verplichtingen die daaraan verbonden zijn, alsmede de gegevens 

dat we verplicht zijn te verzamelen, hetzij op grond van de wetgeving of in overeenstemming 

met onze Risk Management en compliance procedures. Zonder deze gegevens zijn wij in 

principe niet in staat een contract met u aan te gaan of het uit te voeren.  

Volgens de toekomstige anti-witwas verordeningen in het bijzonder en in overeenstemming 

met onze huidige Risk Management en compliance procedures, moeten we u identificeren op 

basis van uw identificatiedocumenten voordat Een zakelijke relatie met u tot stand te brengen. 

Om dit te doen, moet u ons voorzien van uw naam, datum en plaats van geboorte, 

nationaliteit, adres en identificatie artikelen, foto, telefoon of elektriciteitsrekening. Om aan 

deze eisen te kunnen voldoen, dient u ons de nodige informatie en documenten te verstrekken 

en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen die zich tijdens de 

zakelijke relatie voordoen. Als u ons niet voorzien van de nodige informatie en documenten, 

kunnen we niet vast te stellen of de zakelijke relatie die u wilt voortzetten. 

 

VI. Zullen de gegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een 
internationale organisatie? 
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Gegevens kunnen worden toegezonden aan landen buiten de Europese economische ruimte 

(EER) (derde landen genoemd). In dit geval zorgt Bit4you nv ervoor dat de nodige 

hulpmiddelen worden ingevoerd om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen.  

Indien de verordening van derde landen niet hetzelfde beschermingsniveau waarborgt, zal 

Bit4you nv slechts een dergelijke overdracht uitvoeren in de gevallen die door de wet zijn 

toegestaan en ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn (bijvoorbeeld door het sluiten 

van de Standaardbepalingen van de Europese Commissie tussen de partijen die zich 

bezighouden met gegevens buiten de EER-AVG artikel 46-of een ander passend juridisch 

instrument is in de plaats). Als u vragen hebt of meer informatie wenst, stuur dan een 

ondertekend en gedateerd verzoek, vergezeld van een dubbelzijdige kopie van een document 

dat uw identiteit bewijst, op Bit4You SA, 292 Charles-Quintlaan, 1083 Ganshoren of per post 

op Privacy@bit4you.io. 

VII.  Hoe beschermen we uw gegevens? 

Toegang tot uw persoonsgegevens is alleen toegestaan aan personen voor wie dit 

noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht. Wij hebben uitsluitend technische 

middelen voor de bescherming van uw persoonsgegevens ingevoerd. We willen voorkomen 

dat onbevoegden toegang krijgen tot, behandelen, wijzigen of vernietigen. U vindt er ook 

enkele tips om uw gegevens te beveiligen op https://www.safeonweb.be/.  

VIII. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie kunnen uw 

gegevens meegedeeld worden? 

Mensen die toegang hebben tot uw gegevens worden nauwkeurig bepaald op basis van hun 

missie. Wij verzenden alleen uw gegevens voor commercieel gebruik aan derden buiten ons 

bedrijf alleen met uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. In de volgende gevallen 

zullen wij (sommige van uw) persoonsgegevens aan derden doorgeven: 

-Sommige onderaannemers die namens ons handelen, zoals bijvoorbeeld Marketing-en 

communicatie bedrijven. 

-IT-dienstverleners die technische bijstand verlenen. 

-PSP, als Wordline voor de registratie van elektronische betalingen. In dit geval is Worldline 

verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. U kunt de privacy policy van 

Wordline raadplegen op hun website 

-advocaten of adviseurs: in sommige gevallen kan Bit4you nv uw persoonsgegevens 

overdragen aan externe adviseurs of advocaten of verzekeraars indien nodig om de belangen 

van Bit4you NV te verdedigen om advies te geven of in geval van incidenten. 

-overheidsinstanties: afhankelijk van de situatie kunnen wij uw persoonsgegevens 

bekendmaken aan de politie, gerechtelijke autoriteiten of andere regelgevende instanties als 

wij vinden dat enige wet, regelgeving of andere toepassing of orde Juridische dwingt ons om 

dit te doen. 
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-eventuele latere kopers van de vennootschap: in het onwaarschijnlijke geval dat alle of een 

deel van ons bedrijf wordt overgenomen door een derde partij, zal uw informatie worden 

overgedragen aan de koper. 

In het kader van een transactie aanvaardt de klant dat de persoonsgegevens die strikt 

noodzakelijk zijn voor het bereiken van ten minste één van de bovenvermelde doeleinden of 

van hetgeen krachtens de toepasselijke regelgeving vereist is, door de invoering van 

elektronisch geld aan onderaannemers en verleners van uitbestede diensten waarvan de 

interventie noodzakelijk is. 

IX. Wat zijn uw privacy rechten en hoe ze te oefenen? 

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Sommige van 

deze rechten hebben een zeer specifiek toepassingsgebied of zijn onderworpen aan 

bijzondere voorwaarden of uitzonderingen. 

1. het recht op toegang tot uw gegevens (recht van toegang): u hebt een recht van 

binnenkomst, dat wil, u een voorbeeld van uw gegevens opvragen. 

2. het recht om uw gegevens te corrigeren: u hebt een recht van rectificatie, dat is, kan het 

gebeuren dat bepaalde gegevens betreffende u die Bit4you NV houdt niet of meer correct 

of bijgewerkt zijn. U daarom vragen om deze gegevens te corrigeren of te voltooien.  

3. het recht om te worden gewist: u hebt het recht om Bit4you NV te vragen uw 

persoonsgegevens, met uitzondering van wettelijke uitzonderingen, te verwijderen in een 

van de volgende hypothesen: 

-we hebben het niet langer nodig met betrekking tot de initiële doeleinden; 

-u uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekt; 

-u bezwaar tegen Bit4you nv verwerking van uw gegevens voor haar legitieme belangen, 

met uitzondering van een dwingende legitieme reden; 

-wanneer u vermoedt dat sommige van uw gegevens illegaal worden verwerkt door 

Bit4you nv; Ja 

-een wet van een lidstaat van de Europese Unie of van een Europese verordening vereist 

de schrapping van uw persoonsgegevens. 

 

4. het recht op beperking van de behandeling u Bit4you nv vragen om de verwerking van 

uw persoonsgegevens te beperken gedurende de periode die nodig is voor Bit4you NV 

voor de verificatie van de genoemde gegevens indien:-u vermoedt dat de informatie 

onjuist is Of dat Bit4you nv ze op ongeoorloofde wijze behandelt; Of-u verzet zich tegen 

de verwerking van zijn gegevens voor de rechtmatige belangen van Bit4you NV. 
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5. het recht van verzet heeft u het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens wanneer u niet akkoord gaat met de wijze waarop Bit4you NV een deel 

van uw gegevens behandelt volgens haar legitieme belangen (zie paragraaf 4). Dit recht 

van verzet kan echter worden geweigerd om dwingende redenen, zoals de naleving van de 

wettelijke verplichtingen van Bit4you NV (met inbegrip van de bestrijding van fraude, de 

bestrijding van het witwassen van geld, enz.).  

6. het recht van portabiliteit: u kunt verzoeken dat uw persoonsgegevens die aan Bit4you 

NV worden meegedeeld, rechtstreeks aan derden of aan u worden overgedragen. 

7. Intrekking van uw toestemming: u kunt intrekken van de toestemming die u ons gaf op 

elk moment voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Houd er rekening mee dat 

de intrekking van de toestemming geldt alleen voor de toekomst. Het betreft niet de reeds 

verwerkte gegevens. 

8. Uitoefening van uw rechten 

Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u ons gewoon uw gedateerde en ondertekende 

aanvraag, samen met een kopie van een document dat uw identiteit bewijst per post naar 

Bit4you NV, 292 Avenue Charles-Quint, 1083 Ganshoren of per post naar 

privacy@bit4you.io. 

Daarnaast zijn de klanten van Bit4you nv ervan op de hoogte dat zij te allen tijde in hun 

boekhouding de informatie kunnen raadplegen die zij aan Bit4Your sa hebben 

meegedeeld. 

In geval van een conflict met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, u 

kunt een aanvraag indienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming op het volgende 

adres: Persstraat 35, 1000 Brussel, Tel: + 32 2 274 48 00, mail: contact@apd-gba.be 

X. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?? 

Wij houden uw persoonlijke gegevens niet langer dan de tijd die nodig is voor de behandeling 

waarvoor het is verzameld. De gegevens over prospects worden in principe drie jaar bewaard.  

Onze wettelijke, fiscale of wettelijke verplichtingen om uw gegevens voor bewijsmateriaal te 

houden variëren afhankelijk van het geval en kunnen soms verscheidene jaren zijn. Deze 

gegevens worden gearchiveerd en zijn alleen toegankelijk voor juridisch bewijs, controle door 

een bevoegde instantie (bijv. de belastingdienst) en om interne audit redenen. 

XI. Hoe op de hoogte blijven van wijzigingen in deze privacyverklaring? 

In een veranderende wereld waar de technologie voortdurend evolueert, kan deze 

privacyverklaring onderhevig zijn aan verandering. Wij nodigen u uit om de laatste online 

versie van deze verklaring te raadplegen en wij zullen u via de website of andere 

gebruikelijke kanalen van mededeling van significante veranderingen in deze verklaring 

informeren. 
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XII. Contact met ons opnemen?  

Als u nog andere vragen heeft over de verwerking van uw 

persoonsgegevens, u altijd contact met ons opnemen: 

• Via het contactformulier op onze website 

https://www.bit4you.io/#contact-us; 

• per e-mail op privacy@bit4you.io; 

• Per mail naar het adres 

Bit4you nv Avenue Charles-Quintlaan 292 1083 Ganshoren 

 

Laatste update:   28 août 2018 

 


