
Privacy policy 
 

Dit privacy beleid is van toepassing op Para Ti gebruikers die zich registreren via de applicatie en dus 

informatie verstrekken aan Para Ti.  

1) Bedrijfsinformatie Para Ti 

 

De databeheerder verantwoordelijk voor het beheer van uw persoonlijke data is 

 

Para Ti 

Maalse Steenweg 69, 8310 Sint-Kruis 

Tel: +32 (0) 471 79 52 01 

Corneel.martens@para-ti.be 

Als u vragen hebt over dit privacy beleid  of onze data collectie praktijken, gelieve ons dan te 

contacteren op bovenstaand adres.  

 

2) Data die Para Ti verzameld en voor welke doeleinden 

Para Ti gebruikt volgende gegevens voor het aanbieden, personaliseren en verbeteren van 

het platform. Dit zowel op het vlak van beveiliging, customer support, onderzoek en 

ontwikkeling, communicatie, juridische procedures en vereisten. 

 

- Emailadres 

o Para Ti verzamelt emailadres om de gebruiker op de hoogte te houden van 

transactiegegevens, informatieaanvragen, betalingsachterstanden en dergelijke. 

- Transactie informatie 

o Para Ti verzamelt transactiegegevens verwant aan het type dienst/product die 

de gebruiker heeft aangevraagd/aangekocht. De datum en de tijd waarop de 

diensten werden aangevraagd of waarop de producten werden aangekocht; het 

bedrag in rekening gebracht; en andere gerelateerde transactiegegevens 

- Geboortedatum 

o Para Ti verzamelt de geboortedatum voor leeftijdsverificatie om de gebruiker 

toegang te geven tot bepaalde diensten en producten van Para Ti of partners. 

Zoals bijvoorbeeld de consumptie van alcoholische dranken. 

- Adres  

o Para Ti verzamelt adresgegevens van de gebruiker voor het toezenden van 

diensten/producten aangevraagd door de gebruiker of het toezenden van 

informatie naar de gebruiker, deze informatie kan herinnering aan betaling zijn, 

een informatieaanvraag en dergelijke 

- Rijksregisternummer 

o Para Ti verzamelt de rijksregisternummer van zijn gebruiker om gerechtelijke 

stappen te ondernemen bij inbreuk van de gebruiker op de algemene 

voorwaarden en condities. Ook bij inbreuken op in de wet beschreven zaken. 

- Gebruikers en voorkeursinformatie 

o Para Ti verzamelt informatie over hoe gebruikers omgaan met het platform van 

Para Ti en de diensten en producten van Para Ti en partners. 

- Apparaat informatie 
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o Para Ti verzamelt informatie over de apparaten van gebruikers inclusief de 

hardware-modellen, besturingssystemen en -versies, software, bestandsnamen 

en -versies, voorkeurstalen, unieke apparaat-ID’s, adverten;e-ID’s, 

serienummers, bewegingsinformaties, camera toegang 

 

Deze informatie wordt aan Para Ti verstrekt wanneer gebruikers: 

- Hun account updaten met emailadres, pincode, bank- en betaalgegevens 

- Hun account koppelen met identiteitskaart voor identiteits- en leeftijdsverificatie 

- Aanmelden bij diensten van Para Ti of diensten gebruiken van Para Ti en partners 

 

3) Informatie uitwisseling en verspreiding 

Para Ti werkt samen met derde partijen voor betalingsdiensten en gerelateerde 

administratiediensten (via een payment provider). Para Ti kan betalingsmethodegegevens 

delen met deze partijen zodat deze het betalingsproces van Para Ti gebruikers kunnen 

uitvoeren. Deze derden kunnen ook gegevens verwerken van Para Ti gebruikers in 

overeenstemming met hun eigen privacybeleid en processen.  

Para Ti kan de persoonlijke gegevens ook aan derden verstrekken, op voorwaarde dat 

- De Para Ti gebruikers uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven om dit te doen. 

- De openbaarmaking redelijk noodzakelijk is voor een goede werking van de 

aangevraagde diensten/producten.  

- De openbaarmaking houdt rekening met de toepasselijke, Belgische, wetgeving 

- De openbaarmaking noodzakelijk is voor het opsporen en het voorkomen van fraude of 

beveiligingsinbreuken 

- Kredietkaartgegevens en bankgegevens worden niet door Para Ti opgeslagen of beheerd, 

maar door een derde partij (payment provider). Zij zien er op toe dat uw gegevens veilig 

worden opgeslagen en beheerd. 

Para Ti kan de niet-persoonlijke data van Para Ti gebruikers delen met derden. 

4) Wijzigingen aan privacy beleid van Para Ti 

Para Ti zal indien nodig en indien gewenst, het privacy beleid aanpassen. Para Ti zal 

bovenaan dit document ‘privacy beleid’ de datum plaatsen van de laatste update. Para Ti zal 

de gebruikers op de hoogte stellen indien er belangrijke wijzigingen plaats vinden aan dit 

privacy beleid.  

5) Hoe lang bewaren we uw data 

We zullen uw data niet langer bewaren dan noodzakelijk. Na verwijderen van uw account op 

ons platform, zullen wij uw gegevens verwijderen van zodra uw data niet meer noodzakelijk 

is. Redenen van behoud van uw data kunnen onder andere openstaande rekeningen, 

fraudeclaims, lopende diensten zijn.  De aankoop en gebruik van diensten bewaren wij 6 jaar 

vanaf het einde van het jaar van aanschaf van een product of dienst.  

6) Toegangsrechten 

U hebt het recht uw persoonlijke gegevens op te vragen en eventuele fouten kosteloos te 

laten rechtzetten. Gelieve hiervoor de contactgegevens te gebruiken in het begin van dit 

document.  


