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Dit is de Privacyverklaring voor Be Your Best van ABN AMRO Bank N.V., gevestigd aan de Gustav
Mahlerlaan 10, 1082 PP te Amsterdam. Lees de Privacyverklaring zorgvuldig voor je bepaalde
keuzes maakt inzake het gebruik van de portal. Voor het algemene privacy beleid van ABN AMRO
Bank N.V. verwijzen wij je naar www.abnamro.nl
WELKE TYPE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT
1. Als je gebruik maakt van de Be Your Best portal verwerken wij de volgende
persoonsgegevens:
a. Voornaam;
b. Achternaam;
c. Geboortedatum;
d. E-mail adres;
e. Telefoonnummer;
f. Profielfoto indien je ervoor kiest deze te uploaden;
g. Studiestad;
h. Startdatum studie;
i. Verwachte einddatum studie;
j. Naam opleidingsinstelling;

VOOR WELKE DOELEINDEN GEBRUIKEN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS?
2.
a.
b.
c.

Wij verwerken de onder 1. genoemde gegevens ten behoeve van de volgende doeleinden
Identificatie doeleinden;
Samenstellen gebruikersstatistieken op geaggregeerd niveau;
Het gebruik van een profielfoto zorgt voor meer herkenbaarheid tussen de community leden
zodat de contacten makkelijker worden gelegd tijdens events.
d. Communicatie doeleinden ten behoeve van het uitnodigen voor events, het sturen van
updates van het platform, of het delen van een artikel
JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN MET ANDEREN
Voor de Be Your Best portal maakt ABN AMRO gebruik van een cloud service provider. ABN AMRO
heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te
beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloud serviceprovider, waaronder
het vereiste dat jouw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde
doeleinden.
COOKIES
ABN AMRO maakt gebruik van Google Analytics waarmee we het gebruik van de Be Your Best portal
meten. Zo kunnen wij bepalen welke onderdelen het meest interessant en gebruiksvriendelijk zijn. De
statistieken en rapportages die hieruit voortkomen zijn niet tot personen te herleiden. Ook kunnen wij
op die manier de Be Your Best portal optimaliseren.
WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
ABN AMRO blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat wij nieuwe
functionaliteiten toevoegen aan deze portal. Als dit invloed heeft op de wijze waarop jouw
persoonsgegevens worden verwerkt, laten we dit tijdig weten. Je krijgt dan een bericht met de

vindplaats van de gewijzigde privacyverklaring en vanaf welke datum de nieuwe privacyverklaring van
kracht is. Ben je niet akkoord met de wijzigingen? Stop dan met het gebruik van Be Your Best.

INZAGEVERZOEK
Je hebt het recht om de gegevens die wij in deze portal gebruiken in te zien. Wij kunnen jou een
overzicht sturen met de persoonsgegevens die wij van je hebben. Stuur jouw verzoek aan:
ABN AMRO Bank N.V.
Afdeling Uitleveringen (HQ1116)
Postbus 283
1000 EA Amsterdam
Wil je ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs etc.) meesturen? Je kunt dan
jouw pasfoto en BSN afschermen.
Kloppen jouw gegevens niet? Neem dan contact op met ons Advies en Service Centrum. Ze zijn
bereikbaar op 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten).
BEWAARTERMIJNEN
De gegevens die ten behoeve van de Be Your Best Portal worden verwerkt worden volgens ons
bewaartermijnbeleid bewaard. Persoonsgegevens worden bewaard ten behoeven van de doeleinden
van Be Your Best en de wettelijke termijnen waaraan ABN AMRO gebonden is. Als je de portal
verwijdert worden alle persoonsgegevens verwijderd met uitzondering van de persoonsgegevens die
wij moeten bewaren op grond van een wettelijke verplichting.
CONTACT
Als je privacy vragen hebt over deze app kun je een e-mail sturen
naar privacy.office@nl.abnamro.com

