
                                                                                                                                          

Uw PRIVACY vinden wij belangrijk: 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, 
adres, handtekening, IP adres. 

 
Waarvoor gebruikt Anadolubank Nederland N.V. persoonsgegevens? 

Wij gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens voor zorgvuldig vastgestelde doelen. 

- Om na te gaan of Anadolubank Nederland N.V. iemand wel of niet als klant kan accepteren; 

- Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren; 

- Om ervoor te zorgen dat geld kan worden betaald en ontvangen (betalingsverkeer); 

- Om analyses te maken van persoonsgegevens voor onderzoek of om veiligheids redenen; 

- Om te voldoen aan de wetgeving of wat een rechter van Anadolubank Nederland N.V. vraagt. 
 

Welke persoonsgevens worden verzameld? 
 
Om de eerder genoemde doelen te bereiken, verzamelen wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, 
adres, BSN nummer, kopie van uw legitimatie, handtekening etc. 
Anadolubank Nederland N.V. verwerkt geen biometrische data van natuurlijke personen, zoals 
vinger afdrukken, stem herkenning, gezicht herkenning etc. 
Anadolubank Nederland N.V. verwerkt geen sensitieve data van natuurlijke personen, zoals religie, 
politieke voorkeur, medische gegevens etc. 

 
Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien? 

 
Een overzicht van de gegevens die over u zijn verwerkt, kunt u schriftelijk aanvragen bij Anadolubank 
Nederland N.V. Wilt u ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs etc.) 
meesturen ? 

 
T.a.v. Data Protection Officer 
Anadolubank Nederland N.V. 
Officia 1, De Boelelaan 7, 
1083HJ Amsterdam Nederland 

 
Kan ik mijn persoonsgegevens corrigeren? 

 
Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt, dan kunt u een verzoek to 
wijziging of aanvulling sturen naar het eerder genoemde adres. 
Voor al uw vragen betreffende persoongegevens: 
Kunt u contact opnemen met dataprivacy@anadolubank.nl 

 
Wat zijn cookies? 

 
Cookies zijn kleine databestandjes die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon 
worden geplaatst. Deze bevat informatie over je bezoek aan een website. De informatie uit dit 
bestandje kan bij uw volgende bezoek aan dezelfde webpagina weer worden teruggestuurd naar 
deze website, zodat de website uw computer kan herkennen. 
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