Verwerking van persoonsgegevens ter bestrijding van het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme
Wij maken deel uit van een bankgroep die moet beschikken over een robuust systeem ter
bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT) op het
niveau van onze entiteiten en dat centraal wordt beheerd, een anticorruptiesysteem, alsook een
systeem om de naleving van internationale Sancties te waarborgen (dit betreft alle economische
of handelssancties, met inbegrip van alle wetten, verordeningen, beperkende maatregelen,
embargo's of bevriezingen van activa die worden uitgevaardigd, geregeld, opgelegd of
gehandhaafd door de Franse Republiek, de Europese Unie, het Office of Foreign Assets Control
van het Amerikaanse Ministerie van Financiën en elke bevoegde autoriteit op het grondgebied
waar wij gevestigd zijn).
In deze context zijn wij, samen met BNP Paribas SA, de moederonderneming van de BNP
Paribas Group, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke (de term "wij" in dit deel omvat
dus ook BNP Paribas SA).
Met het oog op AML/CFT en de naleving van internationale Sancties, voeren wij de
onderstaande verwerkingen uit om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen:
Een "ken-uw-cliënt"-systeem (KYC – Know Your Customer) dat redelijkerwijs is opgezet om
de identiteit van onze cliënten te identificeren, te actualiseren en te bevestigen, met inbegrip
van de identiteit van hun uiteindelijke begunstigden en, in voorkomend geval, hun
mandatarissen;
Versterkte identificatie- en verificatiemaatregelen voor cliënten met een hoog risico, Politiek
Prominente Personen (PPP's) (PPP's zijn bij wetgeving aangewezen personen die wegens hun
functie of positie (politiek, gerechtelijk of administratief) meer blootgesteld zijn aan deze
risico's) alsook situaties met een hoog risico;
Schriftelijke beleidslijnen en procedures, alsook controles die redelijkerwijze ontworpen zijn
om te waarborgen dat de Bank geen relaties aangaat – noch onderhoudt – met fictieve banken;
Een beleid, gebaseerd op een beoordeling van de risico's en de economische situatie, dat erin
bestaat om in het algemeen geen zakelijke activiteiten of relaties uit te voeren of aan te gaan,
ongeacht de valuta:
voor, namens of ten behoeve van enige persoon, entiteit of organisatie die onderworpen is aan
sancties door de Franse Republiek, de Europese Unie, de Verenigde Staten, de Verenigde
Naties, of, in sommige gevallen, andere lokale sancties op de grondgebieden waar de Groep
actief is;
waarbij, rechtstreeks of onrechtstreeks, gebieden betrokken zijn waarop sancties van
toepassing zijn, waaronder de Krim/Sebastopol, Cuba, Iran, Noord-Korea of Syrië;
waarbij financiële instellingen of grondgebieden betrokken zijn die in verband kunnen worden
gebracht met of gecontroleerd kunnen worden door terroristische organisaties, die als zodanig
erkend zijn door de bevoegde autoriteiten van Frankrijk, de Europese Unie, de Verenigde
Staten of de Verenigde Naties.

Screening van onze klantenbestanden en transacties, redelijkerwijs ontworpen om naleving van
de toepasselijke wetgeving te waarborgen;
Systemen en processen om verdachte activiteiten op te sporen en verdachte transacties aan de
bevoegde autoriteiten te melden; Een compliance-programma dat redelijkerwijs is ontworpen
om corruptie en ongeoorloofde beïnvloeding te voorkomen en op te sporen, overeenkomstig
de « Sapin II » wet, de U.S FCPA en de UK Bribery Act.

In dit verband doen wij een beroep op :
diensten van externe dienstverleners zoals Dow Jones Factiva (geleverd door Dow Jones &
Company, Inc.) en de World-Check dienst (geleverd door de dienstverleners REFINITIV,
REFINITIV US LLC en London Bank of Exchanges), die lijsten van PPP’s bijhouden;
in de pers beschikbare informatie over feiten in verband met het witwassen van geld, de
financiering van terrorisme of corruptie;
kennis van risicovol gedrag of een risicovolle situatie (het bestaan van een melding van een
verdachte transactie of een equivalent daarvan) die op het niveau van de BNP Paribas Group
kan worden geïdentificeerd.
Wij kunnen bijzondere categorieën van gegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken
aangezien het doeleinde de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme is.
Wij voeren deze controles uit wanneer u een relatie met ons aangaat, maar ook gedurende de
volledige relatie die wij met u onderhouden, zowel op uzelf als op de transacties die u uitvoert.
Na afloop van de relatie en indien u het voorwerp van een waarschuwing bent geweest, wordt
deze informatie bewaard om u te identificeren en om onze controle aan te passen indien u
opnieuw in relatie treedt met een entiteit van de BNP Paribas Groep, of in het kader van een
transactie waarbij u partij bent.
Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, wisselen wij tussen entiteiten van de BNP
Paribas Groep informatie uit die is verzameld voor AML/CFT, anti-corruptie of de toepassing
van internationale Sancties doeleinden. Wanneer uw gegevens worden uitgewisseld met landen
buiten de Europese Economische Ruimte die geen passend beschermingsniveau bieden,
worden deze doorgiften omkaderd door de standaardcontractbepalingen van de Europese
Commissie. Wanneer aanvullende gegevens worden verzameld en uitgewisseld om te voldoen
aan regelgeving in niet-EU-landen, zijn deze verwerkingen noodzakelijk om de BNP Paribas
Groep en haar entiteiten in staat te stellen om zowel te voldoen aan hun wettelijke
verplichtingen alsook om lokale sancties te voorkomen, hetgeen ons gerechtvaardigd belang
is.

