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De vorige 'lijst van derden (anderen dan klanten van PayPal) met wie persoonlijke 

gegevens mogen worden gedeeld' is hier beschikbaar. 

Waarom verstrekt PayPal deze lijst?  

De banklicentie van PayPal wordt uitgegeven in Luxemburg. Dit betekent dat PayPal 

naast andere Europese wetgeving de Luxemburgse bankwetgeving moet naleven, 

waaronder wetgeving inzake bankgeheim. 

PayPal publiceert deze lijst zoals vereist, om ervoor te zorgen dat PayPal-klanten in de 

EU, de EER en Zwitserland die onder de Luxemburgse bankwetgeving vallen, worden 

geïnformeerd over de vraag welke andere bedrijven ('derden') hun gegevens kunnen 

ontvangen als zij PayPal-services aanvragen. 

Waarom staan er zo veel bedrijven op de lijst? 

PayPal heeft een groot aantal klanten in de EU, de EER en Zwitserland die op PayPal 

vertrouwen om hun betalingen veilig te verwerken. Om deze services efficiënt te kunnen 

leveren, moet PayPal soms gebruikmaken van services die worden aangeboden door 

andere Bedrijven. 

Deze lijst bevat ook bedrijven die worden gebruikt door andere leden van de PayPal-

groep, waaronder Hyperwallet, Zettle en Xoom. 

Opmerking betreffende uitbestede services.Bepaalde externe partijen en bedrijven van 

de PayPal-groep leveren services aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (PayPal), 

zodat PayPal services aan u kan aanbieden. We kunnen gegevens delen met deze derden, 

waaronder rekeninggegevens zoals uw privé- en zakelijke gegevens en informatie over 

uw transacties. Deze derden zijn gevestigd op verschillende locaties in de Europese Unie 

(met inbegrip van Frankrijk, Duitsland, Ierland, Spanje, Nederland, Bulgarije, Italië, 

Polen, Cyprus, Zweden en Oostenrijk), Tunesië, Egypte, El Salvador, de Filipijnen en de 

Verenigde Staten. In overeenstemming met het Luxemburgs recht betreffende de 

https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/home?locale.x=nl_NL
https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=nl_NL
https://www.paypalobjects.com/marketing/ua/pdf/NL/nl/third-parties-list.pdf
https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/third-parties-list-prev?locale.x=nl_NL


financiële sector hebben we deze lijst bijgewerkt met de gegevens die voor dergelijke 

overschrijvingen vereist zijn. 

Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

1. Betalingsverwerkers 

 Soft Space Sdn. 

Bhd. (Maleisië) 

Verwerking van 

betalingen mogelijk 

maken via de Zettle-

services 

Details van betaaltransacties.  

 Ratepay GmbH, 

Duitsland 

Verwerking van 

openstaande 

factuurtransacties 

Naam koper, geboortedatum, e-

mailadres, telefoonnummer, 

adres, transactiegegevens, 

webwinkelgegevens, bewijs van 

verzending, gegevens van de 

kwestie voor 

geschillenafhandeling 

 

Barclays Bank Plc 

(VK), HSBC Bank 

Plc (VK, Ierland), 

HSBC Merchant 

Services LLP (VK), 

Bank of America 

N.A. (EMEA, VS), 

Discover Financial 

Services (VS), 

JPMorgan Chase 

Bank (VK, VS), 

BNP Paribas 

(Frankrijk), Netgiro 

(Zweden), Wells 

Fargo (Ierland, VS), 

American Express 

(VS), National 

Westminster Bank 

PLC (VK), 

OmniPay Limited 

(Ierland), Australia 

and New Zealand 

Banking Group 

Limited (Australië), 

ANZ National Bank 

Limited (Nieuw-

Zeeland), 

Verwerkings- en 

afwikkelingsservices 

voor betalingen en 

fraudecontrole mogelijk 

maken. 

Naam, adres, e-mailadres, 

telefoonnummer, gegevens van 

de betaalmethoden van de 

gebruiker en gegevens van 

betaaltransacties, 

documentidentificatienummer. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

Transaction 

Network Services 

UK Limited (VK). 

 BNP Paribas 

(Frankrijk) 

Verwerking van 

betalingen, 

fraudecontrole en 

behandeling van 

geschillen mogelijk 

maken voor transacties 

van PayPal-gebruikers 

als deze gebruikers 

transacties uitvoeren 

met een webwinkel die 

de PayPal-service via de 

service van BNPP 

gebruikt. 

Naam, e-mailadres, 

telefoonnummer, fysiek adres, 

IP-adres, geboortedatum, 

PayPal-rekeningnummer, 

gegevens over de 

betaalmethoden van de 

gebruiker en gegevens van 

betaaltransacties. 

 VTB24 (Rusland) 

Verwerking van 

betalingen, 

fraudecontrole en 

behandeling van 

geschillen mogelijk 

maken voor transacties 

van PayPal-gebruikers 

als deze gebruikers 

transacties uitvoeren 

met een webwinkel die 

de PayPal-service via de 

service van VTB 24 

gebruikt. 

Naam, adres, e-mailadres, 

telefoonnummer, gegevens over 

de betaalmethoden van de 

gebruiker en gegevens over 

betaaltransacties. 

 

Deutsche Bank AG 

(Duitsland, 

Nederland, 

Frankrijk, Spanje) 

De verwerking van 

automatische incasso's 

in de SEPA-regio 

mogelijk maken. 

Naam, transactiedatum, bedrag, 

valuta en bankrekeninggegevens 

van de gebruiker. 

 

Deutsche India 

Private Limited 

(eerder actief onder 

de naam DBOI 

Global Services 

Private Limited),  

DB Service Centre 

Ltd., een niet-

Uitbreiding van 

outsourcing van 

Deutsche Bank AG, 

vestiging in Zürich, naar 

Deutsche Bank AG-

entiteiten in het 

buitenland 

Informatie van PayPal (Europe) 

S.à r.l. et Cie, S.C.A.  



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

bancaire 

dochteronderneming 

van Deutsche Bank 

gevestigd in Ierland  

Deutsche Bank AG, 

vestiging in Londen, 

in Engeland, 

Deutsche Bank AG, 

filiaal in Wenen, in 

Oostenrijk.  

 

Royal Bank of 

Scotland plc 

(Verenigd 

Koninkrijk) ('RBS') 

De verwerking van 

betalingen en 

behandeling van 

geschillen mogelijk 

maken voor transacties 

van PayPal-gebruikers 

als deze transacties 

uitvoeren met een 

webwinkel die de 

PayPal-service via de 

RBS-service gebruikt. 

Alle rekeninggegevens, behalve 

details van de betaalmethoden 

van de gebruiker. 

 

Visa Europe Ltd 

(Verenigd 

Koninkrijk), 

waaronder het 

VMAS-systeem van 

Visa; Mastercard 

Europe (Master 

Card International 

Incorporated (VS)), 

waaronder het 

MATCH-systeem 

van Mastercard 

Risico- en 

fraudegegevens delen in 

de verplichte database 

van het creditcardbedrijf 

betreffende de 

activiteiten op de 

rekening van een 

webwinkel, zodat de 

kans op fraude met en 

schending van 

kaartstelselregels en -

standaarden wordt 

verminderd. 

Alle gegevens van zakelijke 

rekeningen en omstandigheden 

en activiteiten rond de rekening. 

 
Global Payments 

UK LLP (Verenigd 

Koninkrijk) 

De verwerking van 

betalingen, 

fraudecontrole en de 

behandeling van 

geschillen mogelijk 

maken voor transacties 

van PayPal-gebruikers 

als deze gebruikers 

Naam, adres, gegevens van de 

betaalmethoden van de 

gebruiker en gegevens van 

betaaltransacties. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

transacties uitvoeren 

met een webwinkel die 

de PayPal-service via de 

service van Global 

Payments gebruikt. 

 

WorldPay Limited 

(VK), Worldpay AP 

Limited (Verenigd 

Koninkrijk), 

Worldpay 

(Nederland) 

De verwerking van 

betalingen, 

fraudecontrole en 

behandeling van 

geschillen mogelijk 

maken voor transacties 

van PayPal-gebruikers 

als deze gebruikers 

transacties uitvoeren 

met een webwinkel die 

de PayPal-service via de 

service van Worldpay 

gebruikt. 

Alle rekeninggegevens, behalve 

details van de betaalmethoden 

van de gebruiker. 

 

American Express 

Travel Related 

Services Company, 

Inc. 

Verwerkings- en 

afwikkelingsservices 

voor betalingen en 

fraudecontrole mogelijk 

maken. 

Unieke verkoper-id. 

MCC van verkoper 

Handelsnaam van verkoper 

Geautoriseerde ondertekenaar 

Adres, postcode en landcode 

van verkoper 

Telefoonnummer van verkoper 

E-mailadres van verkoper 

URL van verkoper 

Geboortedatum (alleen voor 

eenmanszaken) 

Alleen voor niet-

beursgenoteerde, gesponsorde 

webwinkels (bijvoorbeeld een 

particuliere onderneming of 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

eenmanszaak) de volgende 

informatie voor een Belangrijke 

eigenaar (zoals hieronder 

gedefinieerd): 

• Voor- en achternaam 

• Huisadres, postcode en 

landcode 

• BSN of geboortedatum 

Belangrijke eigenaar betekent 

een persoon die voor 25% of 

meer eigenaar is van een bedrijf. 

Unieke verkoper-id* 

MCC van gesponsorde 

webwinkel 

Handelsnaam van gesponsorde 

webwinkel 

Vestiging van gesponsorde 

webwinkel (woonplaats, adres, 

postcode en landcode) 

Telefoonnummer van 

gesponsorde webwinkel 

 
JPMorgan Chase 

Bank, N.A. London 

Branch 

Tegengaan van 

witwaspraktijken, 

controle van de 

sanctielijst en 

nalevingscontrole. 

Naam van webwinkel, land van 

vestiging en bedrijfsactiviteit. 

 

Adyen B.V. 

(Nederland), 

Coinbase Inc. (VS), 

WorldPay, Inc. 

(VS), WorldPay 

Limited (Verenigd 

Koninkrijk) 

Verwerkings- en 

afwikkelingsservices 

voor wereldwijde 

betalingen mogelijk 

maken. 

Naam, adres, gegevens van de 

betaalwijze en gegevens van 

betaaltransacties. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 
Allied Irish Bank 

PLC (Verenigd 

Koninkrijk) 

Verwerkings- en 

afwikkelingsservices 

voor betalingen in 

Europa mogelijk 

maken. 

Naam, adres, gegevens van de 

betaalwijze en gegevens van 

betaaltransacties. 

 

Heartland Payment 

Systems, Inc. (VS), 

Merchant e-

Solutions, Inc. (VS) 

Verwerkings- en 

afwikkelingsservices 

voor betalingen in de 

Verenigde Staten 

mogelijk maken. 

Naam, adres, gegevens van de 

betaalwijze en gegevens van 

betaaltransacties. 

 
Moneris Solutions 

Corporation 

(Canada) 

Verwerkings- en 

afwikkelingsservices 

voor betalingen in 

Canada mogelijk 

maken. 

Naam, adres, gegevens van de 

betaalwijze en gegevens van 

betaaltransacties. 

 
National Australia 

Bank Ltd. 

(Australië) 

Verwerkings- en 

afwikkelingsservices 

voor betalingen in 

Australië mogelijk 

maken. 

Naam, adres, gegevens van de 

betaalwijze en gegevens van 

betaaltransacties. 

 

Network Merchants, 

LLC. (VS); 

Network Merchants 

Inc. (VS) 

Verwerkings- en 

afwikkelingsservices 

voor betalingen in de 

Verenigde Staten 

mogelijk maken. 

Naam, adres, gegevens van de 

betaalwijze en gegevens van 

betaaltransacties. 

 
Stockholms 

Enskilda Bank AB 

(Zweden), PPRO 

Verwerkings- en 

afwikkelingsservices 

voor betalingen in 

Europa mogelijk 

maken. 

Naam, adres, gegevens van de 

betaalwijze en gegevens van 

betaaltransacties. 

 
Nostrum Group 

Limited (Verenigd 

Koninkrijk) 

Verwerking van 

aanvragen voor 

kredietproducten van 

PayPal-klanten. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadres, geboortedatum, 

verblijfsduur op adres, 

identiteitsbewijs, rechtsvorm, 

periode actief, KvK-nummer, 

btw-nummer, betaalmethode, 

inclusief bankrekening- en 

creditcardgegevens/bankpasgeg

evens (indien nodig) en 

relevante transactiegegevens 

(indien nodig). Alle gegevens 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

die worden verstrekt bij het 

aanvragen van een product- of 

rekeningfunctionaliteit (inclusief 

informatie die via sociale media 

is verkregen of gegevens over 

de online reputatie). 

 
TSYS (Verenigd 

Koninkrijk), TSYS 

(Duitsland) 

Bijhouden van 

registratiesysteem voor 

doorlopende kredieten 

(Verenigd Koninkrijk) 

en aflossingsproducten 

(Duitsland). 

Klantnaam, geboortedatum, 

privéadres, e-mailadres, 

telefoonnummers, inkomen. 

 
Amex Multi-

Currency (via 

Digital River) 

Toegang tot en het 

gebruik van PayPal 

mogelijk maken als u 

een Franse N.V., Amex 

International, Maestro, 

Cielo, Redecard, 

Bancomer gebruikt. 

Autorisatie- en 

afwikkelingsgegevens. 

 Sofort GmbH 

(Duitsland) 

Verwerkings- en 

afwikkelingsservices 

voor betalingen en 

fraudecontrole mogelijk 

maken. 

Naam, telefoonnummer. 

 Currence 

(Nederland) 

Verwerkings- en 

afwikkelingsservices 

voor betalingen en 

fraudecontrole mogelijk 

maken. 

Naam, adres, gegevens van de 

betaalwijze van de gebruiker en 

gegevens van betaaltransacties. 

 J.P. Morgan AG 

(Duitsland) 

De verwerking van 

automatische incasso's 

in de SEPA-regio 

mogelijk maken. 

Naam, transactiedatum, bedrag, 

valuta en bankrekeninggegevens 

van de gebruiker. 

 
Scotiabank 

(Canada), Westpac 

(VS) 

Verwerkings- en 

afwikkelingsservices 

voor betalingen en 

fraudecontrole mogelijk 

maken. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadres, rekeningnummer, 

geboortedatum, 

burgerservicenummer en doel 

van transactie. 

 Swish (Zweden) 
Services voor de 

verwerking van 
Telefoonnummer 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

betalingen mogelijk 

maken 

 Klarna (Zweden), 

Services voor de 

verwerking van 

betalingen en 

fraudepreventie 

mogelijk maken 

Naam, adres, 

burgerservicenummer, IP-adres 

 

Access Payments 

System 

(Griekenland), 

AFEX 

Transferencias Y 

Cambios LTDA 

(CHL), Agente de 

Cambio Caribe 

Express (DOM), 

Allied Bank Limited 

(PAK), Axis Bank 

Ltd (IND), Banco 

Agricola S.A. 

(SLV), Banco 

America Central SA 

(GTM), Banco 

Azteca de El 

Salvador (SLV), 

Banco Azteca de 

Guatemala S.A. 

(GTM), Banco 

Azteca de Honduras 

S.A. (HND), Banco 

BHD, S.A. - Banco 

Multiple (DOM), 

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor 

betalingen en fraudecontrole mogelijk 

maken. 

Naam, 

adres, 

gegevens 

van de 

betaalwijze 

van de 

gebruiker 

en 

gegevens 

van 

betaaltransa

cties. 

 

Banco Davivienda 

S.A. (COL), Banco 

de Credito del Peru 

(PER), Banco de 

Guayaquil S.A. 

(ECU), Banco de la 

Producción (NIC), 

Banco de Oro ofwel 

BDO Unibank, Inc 

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor 

betalingen en fraudecontrole mogelijk 

maken. 

Naam, 

adres, 

gegevens 

van de 

betaalwijze 

van de 

gebruiker 

en 

gegevens 

van 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

(PHL), Banco de 

reservas de la 

betaaltransa

cties. 

 

Republica 

Dominicana Banco 

de Servicios 

Multiples S.A. 

(DOM), Banco 

Industrial S.A. 

(GTM), Banco 

Internacional Del 

Peru S.A. (PER), 

Banco Pichincha 

C.A. (ECU), Banco 

Popular 

Dominicano, S. A. - 

Banco Multiple 

(DOM), Banco 

Rendimento (BR), 

Bancolombia S.A. 

(CO), Bancomer 

Transfer Services 

Inc. (Bolivia, 

Colombia, 

Dominicaanse 

Republiek, Ecuador, 

Guatemala, 

Honduras, Mexico, 

Nicaragua, Peru, El 

Salvador, Uruguay) 

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor 

betalingen en fraudecontrole mogelijk 

maken. 

Naam, 

adres, 

gegevens 

van de 

betaalwijze 

van de 

gebruiker 

en 

gegevens 

van 

betaaltransa

cties. 

 

Bank Alfalah 

Limited (Pakistan), 

Bank Negara 

Indonesia (BNI) 

(Indonesië), Bank of 

the Philippine 

Islands (Filipijnen), 

Barclays Wealth 

Intermediaries 

(België, Cyprus, 

Duitsland, Estland, 

Finland, Frankrijk, 

Griekenland, 

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor 

betalingen en fraudecontrole mogelijk 

maken. 

Naam, 

adres, 

gegevens 

van de 

betaalwijze 

van de 

gebruiker 

en 

gegevens 

van 

betaaltransa

cties. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

Ierland, Italië, 

Letland, Litouwen, 

Luxemburg, Malta, 

Monaco, Nederland, 

Oostenrijk, 

Portugal, San 

Marino, Slovenië, 

Slowakije, Spanje, 

Verenigd 

Koninkrijk) 

 

Cebuana Lhuillier 

Services 

Corporation, 

"Continental 

Exchange Solutions, 

Inc, ""RIA"" (VS)", 

Dutch Bangla Bank 

Ltd (Bangladesh), 

Earthport (Frankrijk, 

Hongkong, Ierland, 

Italië, Nederland, 

Singapore, Vietnam, 

Roemenië, Zweden, 

Hongarije, 

Bulgarije, Tsjechië, 

Denemarken, 

Kroatië, 

Noorwegen) 

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor 

betalingen en fraudecontrole mogelijk 

maken. 

Naam, 

adres, 

gegevens 

van de 

betaalwijze 

van de 

gebruiker 

en 

gegevens 

van 

betaaltransa

cties. 

 

Envoy Services 

Limited ofwel 

WorldPay (Canada, 

Bondsrepubliek 

Duitsland, Spanje, 

Polen, Nieuw-

Zeeland, 

Zwitserland), 

eTranzact 

International PLC 

(Nigeria), Everest 

Bank (Nepal), 

Exchange4Free 

(Zuid-Afrika), 

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor 

betalingen en fraudecontrole mogelijk 

maken. 

Naam, 

adres, 

gegevens 

van de 

betaalwijze 

van de 

gebruiker 

en 

gegevens 

van 

betaaltransa

cties. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

Extole (VS), 

Financiera Pagos 

Interwacionales 

S.A. Compania de 

Financiamiento 

Comercial 

(Columbia), First 

Global Money 

(Guyana) Inc., GCS 

Systems, Ltd. 

(Dominicaanse 

Republiek), 

Globalenvios S.A. 

(Ecuador), G-Sync 

(Filipijnen) 

 

Hatton National 

Bank PLC (Sri 

Lanka), HDFC 

Bank Limited 

(NEFT) (India), 

JMMB Capital and 

Credit (CCRL) 

(Jamaica), Joint 

Stock Commercial 

Bank For Foreign 

Trade Of Vietnam 

'Vietcombank' 

(Vietnam), 

Landbank of the 

Philippines 

(Filipijnen), LBC 

Express, Inc. 

(Filipijnen), 

Metropolitan Bank 

and Trust Company 

(Filipijnen), Michel 

J. Lhuillier 

Financial Services 

Inc. (Filipijnen), 

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor 

betalingen en fraudecontrole mogelijk 

maken. 

Naam, 

adres, 

gegevens 

van de 

betaalwijze 

van de 

gebruiker 

en 

gegevens 

van 

betaaltransa

cties. 

 
Money Swap 

Exchange Limited 

(China), More 

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor 

betalingen en fraudecontrole mogelijk 

maken. 

Naam, 

adres, 

gegevens 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

Money Transfer 

S.A. voorheen 

Gamerly S.A. 

(Argentinië, Bolivia, 

Chili, Uruguay), 

MSBB Money Ltd 

(Brazilië), Muslim 

Commercial Bank 

Limited, National 

Bank of Pakistan, 

Nepal Investment 

Bank Ltd. (Nepal), 

Nueva Elektra del 

Milenio S.A. de 

C.V. (MX), 

van de 

betaalwijze 

van de 

gebruiker 

en 

gegevens 

van 

betaaltransa

cties. 

 

Pagos Intermex S.A. 

de C.V. (Mexico), 

PayKii Inc. 

(Mexico), Philippine 

National Bank, 

Poczta Polska 

(Polen), Prabhu 

Group (Bangladesh, 

Nepal), Pronet S.A. 

(Guatemela), Punjab 

National Bank 

(India) 

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor 

betalingen en fraudecontrole mogelijk 

maken. 

Naam, 

adres, 

gegevens 

van de 

betaalwijze 

van de 

gebruiker 

en 

gegevens 

van 

betaaltransa

cties. 

 

Punto Express S.A. 

de C.V. (El 

Salvador), Punto 

Facil S.A. 

(Nicaragua), Queen 

Bee Capital Co., 

Ltd., Rizal 

Commercial 

Banking 

Corporations 

(RCBC), Red 

Efectiva S.A. de 

C.V. (Mexico), 

Remesas Teledolar 

S.A. (Costa Rica), 

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor 

betalingen en fraudecontrole mogelijk 

maken. 

Naam, 

adres, 

gegevens 

van de 

betaalwijze 

van de 

gebruiker 

en 

gegevens 

van 

betaaltransa

cties. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

Royal Exchange 

(Verenigde Staten) 

Inc, "Muthoot" 

(India), Rupali Bank 

Limited 

(Bangladesh), Sai 

Gon Thuong Tin 

Commercial Join 

Stock Bank 

(Vietnam), Sampath 

(Sri Lanka) 

 

SBM Bank Limited 

(Kenia), Social 

Islamic Bank 

Limited 

(Bangladesh), 

Sonali Bank Limited 

(Somalië), TENGO 

ofwel Astra 

Honduras S.A. de 

C.V., TransferTo 

Inc. (VS) 

Verwerkings- en afwikkelingsservices voor 

betalingen en fraudecontrole mogelijk 

maken. 

Naam, 

adres, 

gegevens 

van de 

betaalwijze 

van de 

gebruiker 

en 

gegevens 

van 

betaaltransa

cties. 

 

TransNetwork 

Corporation 

(Colombia, 

Ecuador, Mexico, 

Costa Rica, 

Guatemala, 

Honduras, 

Nicaragua, Panama, 

El Salvador) ", Ultra 

Chile Sociedad 

Anonima 

(Argentina), United 

Bank Limited 

(Pakistan), Uniteller 

Financial Services, 

Inc. ofwel Banorte 

(Guatemala, 

Mexico, Honduras), 

Unitransfer S.A. 

Verwerkings- en 

afwikkelingsservices 

voor betalingen en 

fraudecontrole mogelijk 

maken. 

Naam, adres, gegevens van de 

betaalwijze van de gebruiker en 

gegevens van betaaltransacties. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

(Haïti), Vietnam 

Payment Solution 

Joint Stock 

Company, VMBS 

Money Transfer 

Services Limited 

(Jamaica), Westpac 

Banking 

Corporation (AUS), 

Yes Bank Limited 

(India) 

 

Bank of Montreal 

(Canada), Cardpro 

(FIS) (VS), Citibank 

(VS), D-Local 

(VK), Danske Bank 

(Denemarken), 

Earthport PLC 

(VK), Fidor Bank 

AG (Duitsland), FIS 

(VS), GoCardless 

(VK), Meta 

Payment Systems 

(VS), MoneyGram 

(VS), Valitor 

(IJsland), VFX 

Financial (VK), 

Western Union 

(VS), Western 

Union Business 

Solutions (WUBS) 

(VS), Skandinaviska 

Enskilda Banken 

(Zweden), Adyen 

B.V. (Zweden), 

Elavon Financial 

Services Limited, 

UK Branch, 

Bambora AB 

(Zweden) 

Verwerkings- en 

afwikkelingsservices 

voor betalingen en 

fraudecontrole mogelijk 

maken. 

Naam, adres, gegevens van de 

betaalwijze van de gebruiker en 

gegevens van betaaltransacties 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 Chargebee (India) 

Beheer van de betaling 

voor producten en/of 

services en van de 

klantrelatie, d.w.z. 

voldoen aan onze 

verplichtingen die 

voortvloeien uit 

eventuele 

overeenkomsten die 

tussen ons en de 

webwinkel zijn gesloten 

en u de informatie, 

producten en services 

verstrekken die u van 

ons verzoekt. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadres, gemaskeerde 

betaalgegevens 

 Stripe (VS) 
Bestellingen en/of 

aankopen beheren 

Naam, e-mailadres en 

kaartgegevens (alleen de laatste 

vier cijfers, de vervaldatum en 

het kaarttype) 

 
Modulr Finance Ltd 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Verwerking van 

betalingen mogelijk 

maken 

Naam, rekeningnummer, 

filiaalcode 

 
PPRO Financial Ltd 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Verwerking van 

betalingen mogelijk 

maken voor lokale 

betaalmethoden 

Naam webwinkel en 

rekeninggegevens 

2. Bureaus voor kredietcontrole en fraudepreventie 

Naast de vermelde doeleinden hieronder gebruikt PayPal uw persoonlijke gegevens om 

fraude of andere illegale acties te detecteren, te voorkomen en/of op te lossen of om 

schendingen van beleidsregels of toepasselijke gebruikersovereenkomsten te detecteren, 

te voorkomen of op te lossen. 

 Socure, Inc. (VS) 

Identiteitscontrole en 

uitvoering van controles 

ter voorkoming en 

opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of 

witwaspraktijken; 

automatische extractie 

van gegevens van 

afbeeldingen van 

Naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadres, geboortedatum en 

IP-adres, rechtsvorm, KvK-

nummer, btw-nummer, 

verzendgegevens, afbeeldingen 

van documenten als bewijs van 

identiteit en adres, fiscaal 

nummer, eigendom van een 

betaalmethode of andere door 

PayPal gevraagde documenten 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

documenten, 

vergelijking van 

klantenselfie met 

documentafbeelding en 

validatie van 

documenten/detectie 

van vervalsing. Training 

van 

documentherkenning. 

en de gegevens daarin voor 

risicoanalyse, controle op 

naleving van de wet en 

kredietdoeleinden. Afbeeldingen 

van klant uit identiteitsdocument 

en selfie-afbeelding (indien 

geleverd.) 

 

OCR Labs Global 

Ltd. (VK), 

TransUnion (HK, 

VS), Incode 

Technologies (VS); 

T Stamp, Inc. (VS), 

Persona Identities, 

Inc. (VS) 

Identiteit verifiëren; 

automatische extractie 

van gegevens van 

afbeeldingen van 

documenten, 

vergelijking van 

klantenselfie met 

documentafbeelding en 

validatie van 

documenten/detectie 

van vervalsing. Training 

van 

documentherkenning. 

Naam, adres, e-mailadres, 

geboortedatum, rechtsvorm, 

KvK-nummer, btw-nummer, 

verzendgegevens, documenten 

als bewijs van de identiteit en 

het adres, fiscaal nummer, 

identiteitsdocumenten (indien 

verstrekt), afbeeldingen 

adresbewijs, eigendom van een 

betaalmethode of andere door 

PayPal gevraagde documenten 

en de gegevens daarin voor 

doeleinden van risicoanalyse, 

naleving en krediet. 

Afbeeldingen van klant uit 

identiteitsdocument en selfie-

afbeelding (indien geleverd.) 

 BigDataCorp. 

(Brazilië, Mexico) 

Identiteit van bedrijven 

en particulieren in 

Brazilië en Mexico 

verifiëren om te 

voldoen aan de 

vereisten van KYC. 

KvK-nummer, persoonlijk 

registratienummer 

 Buró de Crédito 

(Mexico) 

Identiteit van bedrijven 

in Mexico verifiëren om 

te voldoen aan de 

vereisten van KYC. 

KvK-nummer 

 Explorium Inc., 

Verenigde Staten 

Bedrijfs- en 

consumentenidentiteit 

Naam/bedrijfsnaam, adres, e-

mailadres, telefoonnummer 

 
Rank One 

Computing 

Corporation (VS), 

Identiteitscontrole en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

Afbeeldingen van klanten uit 

identiteitsdocument en selfie-

afbeelding (indien verstrekt). 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

iProov Limited 

(VK) 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen. 

Vergelijking van 

klantenselfie met 

documentafbeelding. 

 Pipl, Inc. (VS) 

Identiteitscontrole en 

controles ten behoeve 

van preventie en 

opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of 

witwaspraktijken. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadres en geboortedatum 

 Full Contact, Inc. 

(VS) 

Identiteitscontrole en 

controles ten behoeve 

van preventie en 

opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of 

witwaspraktijken. 

E-mailadres 

 

CRIF S.p.A (Italië), 

Synectics Solutions 

Limited (VK), GB 

Group plc (VK), 

Graydon (VK), 

Capita Plc (VK), 

UK Data Limited 

(VK), ICC 

Information Limited 

(VK), Payment 

Trust Limited (VK), 

192.com (VK), 

192.com Limited 

(VK), i-CD 

Publishing (VK) 

Limited (VK), 

Experian 

Netherlands BV 

(Nederland), 

Experian Bureau de 

Credito SA 

(Spanje), Informa 

D&B SA (Spanje) 

Identiteit controleren; 

controleren of een klant 

bij de bankrekening of 

creditcard/bankpas 

hoort; helpen bij het 

nemen van beslissingen 

over de 

kredietwaardigheid van 

een klant (inclusief 

maar niet beperkt tot 

beslissingen over 

kredietproducten die 

worden aangeboden 

door PayPal); controles 

uitvoeren voor preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen; 

helpen bij het 

terugvorderen van 

schulden; PayPal-

rekeningen beheren en 

statistische analyses 

Naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadres, geboortedatum, 

verblijfsduur op adres, 

identiteitsbewijs, rechtsvorm, 

periode actief, geboorteplaats, 

KvK-nummer, btw-nummer, 

unieke bedrijfsidentificatie-

referentie, betaalmethode, 

inclusief bankrekening- en 

creditcardgegevens/bankpasgeg

evens (indien van toepassing) en 

relevante transactiegegevens 

(indien van toepassing), 

informatie over afbetaling via 

kredietrekening, en fiscaal 

nummer of 

burgerservicenummer (indien 

van toepassing). 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

en CRIBIS D&B 

S.r.l. (Italië), 

Ellisphere 

(Frankrijk), La 

Banque de France 

(Frankrijk), 

LexisNexis Risk 

Solutions Ltd (VK), 

Focum Belgium 

BVBA (BE), Black 

Tiger Belgium 

NV/SA (BE), 

Asiakastieto (FI), 

Creditsafe Norway 

AS (SE, NO) 

uitvoeren. 

 

Identiteit controleren; 

automatische extractie 

van gegevens van 

afbeeldingen van 

documenten en validatie 

van 

documenten/opsporing 

van vervalsingen. 

Gegevens die zijn 

doorgegeven aan deze 

bedrijven kunnen door 

het van toepassing 

zijnde bureau voor 

kredietcontrole en 

fraudebestrijding 

worden bewaard met 

het oog op audits en 

fraudepreventie. 

 

(Ga voor meer 

informatie naar de 

website van de 

relevante 

kredietbureaus) 

 

Callcredit plc. 

(Verenigd 

Koninkrijk), 

inclusief de 

SHARE-database 

die door Callcredit 

wordt beheerd, 

Experian Limited 

(Verenigd 

Koninkrijk), 

inclusief de 

databases die door 

Experian worden 

beheerd voor het 

opzoeken van 

referenties van 

Identiteit controleren; 

controleren of een klant 

bij de bankrekening of 

creditcard hoort; 

beslissingen nemen over 

de kredietwaardigheid 

van een klant (inclusief 

maar niet beperkt tot 

kredietproducten die 

worden aangeboden 

door PayPal); controles 

uitvoeren voor preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of 

witwaspraktijken; 

Naam, adres en telefoonnummer 

van klant, naam van 

geautoriseerde gebruiker, e-

mailadres, 

burgerservicenummer (indien 

van toepassing), geboortedatum, 

verblijfsduur op adres, 

identiteitsbewijs, rechtsvorm, 

periode actief, KvK-nummer, 

btw-nummer, betaalmethode 

inclusief bankrekening- en 

creditcardgegevens/bankpasgeg

evens (indien van toepassing), 

rekeningnummer, relevante 

transactiegegevens (indien van 

toepassing), rekeningsaldo, alle 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

consumenten en 

handelszaken, zoals 

CAPS-

kredietbeoordelinge

n en 

prestatiegegevens 

voor CAIS-

kredietrekeningen, 

Equifax Ltd 

(Verenigd 

Koninkrijk), 

inclusief de Insight-

database die door 

Equifax wordt 

beheerd, Dun & 

Bradstreet Limited 

(Verenigd 

Koninkrijk), 

Equifax Ibérica S.L. 

(Spanje), 

Transunion LLC 

helpen bij 

invorderingen; PayPal-

rekeningen beheren en 

statistische analysen 

uitvoeren; onderzoeken 

en tests uitvoeren om te 

bepalen of nieuwe 

producten en services 

geschikt zijn; systemen 

controleren. 

 

Identiteit controleren en 

doorlopend toezicht 

houden op de omgang 

met klantgegevens 

(rechtspersonen en 

bestuurders, 

opdrachtgevers, 

geautoriseerde 

gebruikers en 

uiteindelijk 

belanghebbenden).  

• Leveren van 

bedrijfsregistrati

egegevens en 

informatie voor 

de onboarding 

van nieuwe 

entiteiten. 

• Verkrijgen van 

gegevens van 

derden ter 

controle en 

validatie van 

nieuwe en 

bestaande 

entiteiten. 

Risicobeoordeling van 

de entiteit uitvoeren - 

controles ten behoeve 

van preventie en 

gegevens die worden verstrekt 

en gebruikt voor uw aanvraag 

van de Britse producten 

'Website Payments Pro', 'Virtual 

Terminal' en 'PayPal Here', en 

de betaalmethode waarmee u 

voor uw apparaat met de PayPal 

Here-functie betaalt. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen. 

 
DueDil Limited 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Zakelijke gegevens 

ontvangen voor 

risicoanalyse en het 

voldoen aan onze 

vereisten tegen 

witwaspraktijken, zoals 

het opzetten van een 

bedrijfsstructuur en 

economisch eigendom. 

KvK-nummer, naam en adres 

van het bedrijf, naam, adres, 

geboortedatum van de 

bestuurders. 

 

CRIF GmbH 

(Duitsland), Informa 

Solutions GmbH 

(Duitsland) 

Identiteit, adres en 

telefoonnummer 

controleren en 

telefoonnummers en 

adressen van 

contactpersonen 

ophalen.  

Helpen bij het nemen 

van beslissingen over de 

kredietwaardigheid van 

consumenten. 

Naam, adres, geboortedatum, 

telefoonnummer, e-mailadres, 

status van rekening, 

rekeningsaldo en in het geval 

dat het overdragen van 

dergelijke gegevens juridisch 

gerechtvaardigd is, ook 

bepaalde gegevens over 

negatieve rekeningprestaties van 

een klant, waarvoor PayPal een 

kredietwaardigheidscontrole 

heeft aangevraagd bij de 

desbetreffende database, 

webadres, umsatzsteuerid/btw-

nummer en referentienummer 

gegevensleverancier (indien van 

toepassing). 

 

SCHUFA Holding 

AG (Duitsland), 

Infoscore Consumer 

Data GmbH 

(Duitsland) 

(Nederland) 

Identiteit en adres 

verifiëren en controles 

uitvoeren ter 

voorkoming en 

opsporing van mislukte 

incassobetalingen. 

Controles om de 

koppeling tussen de 

klant en de 

bankrekening en de 

kredietwaardigheid te 

bepalen.  

Naam, adres, e-mailadres, 

geboortedatum, geslacht, 

bankrekeninggegevens 

(waaronder IBAN en BIC), 

informatie over mislukte 

incassobetalingen vanaf een 

bankrekening, gegevens over 

negatieve rekeningprestaties. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

Misdaad opsporen, 

inclusief fraude en/of 

witwaspraktijken. 

 

Creditreform Berlin 

Wolfram KG 

(Duitsland), 

Verband der 

Vereine 

Creditreform e.V. 

(Duitsland), Axesor 

(Spanje), Ignios 

(Portugal). UC AB 

(Zweden), Dynamic 

Business 

Information Limited 

(Verenigd 

Koninkrijk), 

Trillium (VS). 

Kredietwaardigheid van 

klanten en webwinkels 

bepalen. Uitvoering van 

controles ter 

voorkoming en 

opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of 

witwaspraktijken en ter 

bepaling van 

verbeteringen in het 

controleproces. 

Naam (inclusief handelsnamen), 

adres, e-mailadres, 

telefoonnummer, unieke 

bedrijfsidentificatiecode. 

 
World-Check 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Identiteit controleren. Alle rekeninggegevens. 

 Global Data 

Corporation (VS) 

Identiteit controleren, 

controles uitvoeren ter 

preventie en opsporing 

van misdrijven, 

waaronder fraude. 

Naam, adres, geboortedatum, 

telefoonnummer, e-mailadres. 

 

RSA Security Inc. 

(VS) en RSA 

Security Ireland 

Limited (Ierland) 

Identiteit controleren. Alle rekeninggegevens. 

 

Mitek Systems B.V. 

(voorheen ID 

CHECKER.NL 

B.V.) (Nederland) 

(Ierland) 

Identiteit controleren; 

automatische extractie 

van gegevens van 

afbeeldingen van 

documenten en validatie 

van 

documenten/opsporing 

van vervalsingen. De 

geschiktheid van 

nieuwe producten en 

services onderzoeken en 

Naam, adres, e-mailadres, 

geboortedatum, rechtsvorm, 

KvK-nummer, btw-nummer, 

identiteitsbewijs, adresbewijs, 

eigendom van een 

betaalmethode of andere door 

PayPal gevraagde documenten 

en de daarin opgetekende 

gegevens voor risicoanalyse, 

controle op naleving van de wet 

en kredietdoeleinden. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

testen; training van 

documentherkenning 

 
Aristotle 

International, Inc. 

(VS) 

Identiteitscontrole en 

controles ten behoeve 

van preventie en 

opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of 

witwaspraktijken. 

Naam, adres, geboortedatum en 

telefoonnummer. 

 

Creditinfo Decision 

(Tsjechië) en 

DecisionMetrics 

Limited (Verenigd 

Koninkrijk) 

PayPal bijstaan bij de 

risicobeoordeling voor 

webwinkels. 

Alle gegevens van zakelijke 

rekeningen. 

 ThreatMetrix Inc. 

(VS) 

Risicogegevens ophalen 

met betrekking tot het 

IP-adres en apparaat 

waarmee klanten zich 

toegang verschaffen tot 

PayPal. 

IP- en hardwaregegevens van 

het apparaat (apparaat-id, IP-

adres van de gebruiker en 

cookies). E-mailadres en andere 

gegevens die tijdens het openen 

van de rekening zijn verzameld. 

 

TeleSign 

Corporation (VS, 

België), Telesign 

UK Ltd. (Verenigd 

Koninkrijk), 

Telesign d.o.o. 

(Servië) 

Verificatieservice via de 

telefoon. 

Telefoonnummer- en 

identiteitscontrole en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadres. 

 AddressDoctor 

GmbH (Duitsland) 

Adresgegevens 

omzetten naar een 

gestandaardiseerde 

indeling. 

Naam, adres, e-mailadres. 

 

Deutsche Post 

Direkt GmbH 

(Duitsland), AZ 

Direct GmbH 

(Duitsland), 

Deutsche Post 

Adress GmbH & 

Co. KG (Duitsland) 

Adresgegevens 

valideren en omzetten 

naar de 

gestandaardiseerde 

indeling; naam en adres 

controleren. 

Naam, adres, e-mailadres. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 Mitek Systems Inc. 

(VS) 

Afbeeldingen van 

identiteitsdocumenten 

valideren, selfie van 

klant vergelijken met 

documentafbeelding en 

training van 

documentherkenning. 

Naam, adres, e-mailadres, 

geboortedatum, rechtsvorm, 

KvK-nummer, btw-nummer, 

verzendgegevens, documenten 

als bewijs van de identiteit en 

het adres, fiscaal nummer 

(BSN), identiteitsdocumenten en 

afbeeldingen (indien verstrekt), 

eigendom van een 

betaalmethode of andere door 

PayPal gevraagde documenten 

en de gegevens daarin voor 

risicoanalyse, controle op 

naleving van de wet en 

kredietdoeleinden. Afbeeldingen 

van klant uit identiteitsdocument 

en selfie-afbeelding (indien 

geleverd.) 

 Jumio Inc (VS) 

Identiteitsbewijs en 

adres registreren en 

valideren, selfie van 

klant vergelijken met 

documentafbeelding en 

training van 

documentherkenning. 

Alle gegevens die zijn 

vastgelegd op de identiteits- en 

adresdocumenten van de klant. 

Afbeeldingen van klanten uit 

identiteitsdocument en selfie-

afbeelding (indien verstrekt). 

 Au10tix Limited 

(Cyprus) 

Identiteit verifiëren; 

automatische extractie 

van gegevens van 

afbeeldingen van 

documenten, 

vergelijking van 

klantenselfie met 

documentafbeelding en 

validatie van 

documenten/detectie 

van vervalsing. Training 

van 

documentherkenning. 

Naam, adres, e-mailadres, 

geboortedatum, rechtsvorm, 

KvK-nummer, btw-nummer, 

verzendgegevens, documenten 

als bewijs van de identiteit en 

het adres, fiscaal nummer, 

identiteitsdocumenten (indien 

verstrekt), afbeeldingen 

adresbewijs, eigendom van een 

betaalmethode of andere door 

PayPal gevraagde documenten 

en de gegevens daarin voor 

risicoanalyse, controle op 

naleving van de wet en 

kredietdoeleinden. Afbeeldingen 

van klant uit identiteitsdocument 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

en selfie-afbeelding (indien 

geleverd.) 

 Telovia SA 

(Luxemburg) 

Identiteitsvalidatie en 

KYC-controlesystemen 

(Know Your Customer) 

voor anti-

witwasdoeleinden. 

Naam, adres, geboortedatum, 

identiteitsbewijs en adres. 

 
Syniverse 

Technologies, LLC 

(VS) 

Controles op 

gegevenskwaliteit 

valideren en gebruiken 

voor telefoonnummers. 

Uitvoering van 

identiteitscontroles en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen 

Naam, adres, e-mailadres, 

telefoonnummer. 

 Signicat AS 

(Noorwegen) 

De identiteit controleren 

en bekrachtigen. 

Naam, adres, geboortedatum en 

nummer van identiteitsbewijs. 

 ArkOwl LLC (VS) 
E-mailadressen 

controleren. 
E-mailadres. 

 
Fraudscreen Ltd 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Het risico op fraude 

beoordelen. 

Naam en adres, klant-id, 

geboortedatum, postcode, e-

mailadres, telefoonnummers, 

alle rekeninggegevens en 

omstandigheden rondom 

activiteiten met de rekening, 

relevante transactiegegevens, 

besluitvormingsgegevens en alle 

gegevens die zijn verstrekt en 

gebruikt voor uw aanvraag voor 

Britse producten. 

 Trustev Ltd 

(Ierland) 

De identiteit vaststellen 

via gegevens op sociale 

media, connecties en 

referenties van klanten. 

Naam, adres, geboortedatum, e-

mailadres en rekeningnummer. 

 
Tracesmart Ltd 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Klanten identificeren en 

helpen bij opsporen, 

voorkomen en/of 

oplossen van fraude of 

Aanspreektitel, naam, adres, 

geboortedatum en 

telefoonnummer. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

andere illegale acties, of 

schendingen van 

beleidsregels of de 

toepasselijke 

gebruikersovereenkomst

en detecteren, 

voorkomen of oplossen. 

Voor de evaluatie van 

verbeteringen van de 

controleprocedure. 

 MaxMind, Inc. (VS) Opsporing van fraude. 

Alle gegevens met betrekking 

tot rekeningen, IP-adressen en 

creditcards. 

 
Future Route Ltd 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Analyse van 

boekhoudkundige 

gegevens van onze 

commerciële gebruikers 

voor real-time evaluatie 

van kredietrisico's. 

Naam, adres, e-mailadres en 

geboortedatum. 

 Kount, Inc. (VS) 

Fraudecontrole voor 

wereldwijde 

betalingsverwerking 

mogelijk maken. 

Naam, adres, 

apparaatvingerafdrukgegevens, 

gegevens van de betaalwijze en 

gegevens van betaaltransacties. 

 Artefacts Solutions 

LLC (VS) 

Fraudeopsporing en 

risicobeheersing bij 

transactieverwerkingen. 

Afgekort kaartnummer, 

transactiebedrag, 

terugvorderingspercentage, 

kredietpercentage en 

afwijzingspercentage. 

 

Experian 

Information 

Solutions, Inc. (VS, 

DK, NO, NL) 

Identiteitscontrole en 

hulp bij beslissingen 

over de 

kredietwaardigheid van 

een klant, alsmede 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen. 

Gegevens die zijn 

doorgegeven aan deze 

bedrijven, kunnen door 

Naam, adres, Social Security 

Number, geboortedatum, 

bedrijfsnaam, officiële 

bedrijfsnaam, fiscaal nummer, 

zakelijk telefoonnummer. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

het van toepassing 

zijnde bureau voor 

kredietcontrole en 

fraudebestrijding 

worden bewaard met 

het oog op audits en 

fraudepreventie. 

 

Trulioo Information 

Services, Inc. (VS), 

EDM BV 

(Nederland) 

Identiteitscontrole en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen. 

Naam, geboortedatum, adres, 

telefoonnummer, fiscaal 

nummer, burgerservicenummer, 

geboorteplaats, gegevens van 

identiteitsdocument en 

eventuele andere 

identiteitsinformatie. 

 

Aire Labs Limited 

(VK), DueDil 

Limited (VK), 

Creditsafe (VK), 

Creditsafe Business 

Solutions Limited 

(VK), Creditsafe 

USA Inc. (VS), 

Creditsafe 

Deutschland GMBH 

(Duitsland), 

Solvabilite 

Enterprise 

(Frankrijk), 

Creditsafe I Sverige 

AB (Zweden), 

Creditsafe Ireland 

Limited (Ierland), 

Creditsafe 

(Zweden), Safe 

Information Group 

NV (Nederland), 

Yodlee Inc. (VS), 

Imagini Europe 

Limited (handelend 

onder de naam 

VisualDNA) (VK); 

Bureau Van Dijk 

Identiteit controleren, 

controleren of een klant 

bij de bankrekening of 

bankpas/creditcard 

hoort, beslissingen 

nemen over de 

kredietwaardigheid van 

een klant 

Identiteit controleren en 

doorlopend toezicht 

houden op de omgang 

met klantgegevens 

(rechtspersonen en 

bestuurders, 

opdrachtgevers, 

geautoriseerde 

gebruikers en 

uiteindelijk 

belanghebbenden). 

Leveren van 

bedrijfsregistratiegegev

ens en informatie voor 

de onboarding van 

nieuwe entiteiten. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadres, geboortedatum, 

geboorteplaats, fiscaal nummer, 

paspoortnummer of nummer van 

ander door de overheid verstrekt 

identificatiedocument. 

Verblijfsduur op adres, 

identiteitsbewijs, rechtsvorm, 

periode actief, bedrijfsnaam, 

inclusief 'handelsnamen' of 

'handelend onder de naam', 

bedrijfsadres, fiscaal nummer of 

ander door de overheid verstrekt 

nummer zoals KvK-nummer, 

eigenaren, managers met 

beslissingsbevoegdheid en 

uiteindelijk belanghebbenden. 

Naam, adres, geboortedatum 

van de bestuurders. 

Betaalmethode inclusief 

bankrekening- en creditcard-

/bankpasgegevens (indien van 

toepassing) en relevante 

transactiegegevens (indien van 

toepassing). Alle gegevens die 

worden verstrekt bij het 

aanvragen van een product- of 

rekeningfunctionaliteit (inclusief 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

Electronic 

Publishing Ltd 

(VK), Company 

Watch Limited 

(VK), The Sage 

Group plc (VK), 

Xero (VK), Ethoca 

Limited (Canada), 

Xero Inc. (VS) 

Verkrijgen van 

gegevens van derden ter 

controle en validatie 

van nieuwe en 

bestaande entiteiten. 

Risicobeoordeling van 

de entiteit uitvoeren - 

controles ten behoeve 

van preventie en 

opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen 

informatie die via sociale media 

is verkregen of gegevens over 

de online reputatie). 

 
Nationaal 

Kredietbureau 

(Rusland) 

Bedrijfsgegevens 

ontvangen voor 

risicoanalyse en het 

voldoen aan onze 

vereisten tegen 

witwaspraktijken, zoals 

het opzetten van een 

bedrijfsstructuur en 

economisch eigendom. 

Helpen bij het nemen 

van beslissingen over de 

kredietwaardigheid van 

een klant. 

KvK-nummer, naam en adres 

van het bedrijf, naam, adres, 

geboortedatum van de 

bestuurders, eventuele 

handelsnamen, een lijst met 

bedrijven waar bestuurders bij 

betrokken zijn, oprichtings-

/registratiedatum van het bedrijf. 

 

ID scan Biometrics 

Ltd (VK), ID Scan 

Research Bilisim 

Teknolojileri Sanayi 

ve Ticaret Limited 

Sirketi (TR); GB 

Group PLC (VK); 

Idology, Inc (VS) 

Identiteit verifiëren; 

automatische extractie 

van gegevens van 

afbeeldingen van 

documenten, validatie 

van documenten, 

vergelijking van 

klantenselfie met 

documentafbeelding en 

detectie van vervalsing. 

Training van 

documentherkenning. 

Naam, adres, e-mailadres, 

geboortedatum, rechtsvorm, 

KvK-nummer, btw-nummer, 

verzendgegevens, documenten 

als bewijs van de identiteit en 

het adres, fiscaal nummer, 

identiteitsdocumenten, 

eigendom van een 

betaalmethode of andere door 

PayPal gevraagde documenten 

en de gegevens daarin voor 

risicoanalyse, controle op 

naleving van de wet en 

kredietdoeleinden. Afbeeldingen 

van klanten uit 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

identiteitsdocument en selfie-

afbeelding (indien verstrekt). 

 
Paycasso Verify 

Limited (Verenigd 

Koninkrijk) 

Uitvoering van 

identiteitscontroles en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen 

Foto van de klant en 

documentafbeeldingen verstrekt 

door de klant, inclusief alle 

informatie die ze bevatten. 

Informatie van documenten die 

in de RF-chip zijn ingesloten 

(indien van toepassing). 

 

LexisNexis, 

LexisNexis Risk 

Solutions UK 

Limited (Verenigd 

Koninkrijk), 

LexisNexis Risk 

Solutions (VS) 

Identiteit controleren, 

controles uitvoeren ter 

preventie en opsporing 

van misdrijven, 

waaronder fraude en/of 

witwaspraktijken; hulp 

bieden bij de verificatie 

van klanten. 

Naam, adres, geboortedatum en 

telefoonnummer. Foto van de 

klant en documentafbeeldingen 

verstrekt door de klant, inclusief 

alle informatie die ze bevatten. 

Fiscaal nummer, 

burgerservicenummer, 

geboorteplaats, gegevens van 

identiteitsdocument en 

eventuele andere 

identiteitsinformatie opgevraagd 

door PayPal voor risicoanalyse, 

controle op naleving van de wet 

en kredietdoeleinden 

 QGen Limited 

(Malta) 

Identiteitscontrole en 

controles ten behoeve 

van preventie en 

opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of 

witwaspraktijken. 

Foto van de klant en 

documentafbeeldingen verstrekt 

door de klant, inclusief alle 

informatie die ze bevatten.  

 
SmartKYC Ltd 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Identiteitscontrole en 

controles ten behoeve 

van preventie en 

opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of 

witwaspraktijken. 

Naam, adres en geboortedatum. 

 

Dun & Bradstreet 

Limited (Verenigd 

Koninkrijk), Dun & 

Bradstreet, Inc. (VS) 

Identiteitscontrole en 

controles ten behoeve 

van preventie en 

opsporing van 

Naam, adres, geboortedatum en 

telefoonnummer. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of 

witwaspraktijken. 

 
Global Data 

Consortium, Inc. 

(VS) 

Uitvoering van 

identiteitscontroles en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen 

Naam, adres, geboortedatum en 

telefoonnummer. Fiscaal 

nummer, burgerservicenummer, 

geboorteplaats, gegevens van 

identiteitsdocument en 

eventuele andere 

identiteitsinformatie opgevraagd 

door PayPal voor risicoanalyse, 

controle op naleving van de wet 

en kredietdoeleinden 

 

CRIF GmbH 

(Oostenrijk), CRIF 

Ltd (Zwitserland), 

CRIF AG 

(Zwitserland), CRIF 

SO. Z O.O (Polen) 

Identiteitscontrole en 

controles ten behoeve 

van preventie en 

opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of 

witwaspraktijken. 

Naam, adres, geboortedatum en 

telefoonnummer. 

 UPC BVK (België) 

Uitvoering van 

identiteitscontroles en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen 

Naam, adres, geboortedatum en 

telefoonnummer. 

 

Regulatory Data 

Corporation (VS), 

Livingston 

International 

(Canada), LSSI 

Europe Ltd 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Identiteitscontrole en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, inclusief 

fraude en/of witwassen; 

screenen op 

observatielijsten en 

slechte pers 

Bedrijfsnaam of persoonlijke 

naam, adres, telefoonnummer 

 Soliditet AB 

(Zweden) 

Uitvoering van 

identiteitscontroles en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen 

Naam, adres, geboortedatum en 

telefoonnummer. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 Blue Shape SRL 

(Italië) 

Uitvoering van 

identiteitscontroles en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen 

Naam, adres, geboortedatum, 

telefoonnummer, fiscaal 

nummer, geboorteplaats, 

informatie van 

identiteitsdocument en 

eventuele andere 

identiteitsinformatie opgevraagd 

door PayPal voor risicoanalyse, 

controle op naleving van de wet 

en kredietdoeleinden. 

 PostNL (Nederland) 

Uitvoering van 

identiteitscontroles en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen 

Naam, adres, geboortedatum en 

telefoonnummer. 

 Compta S.A. 

(Portugal) 

Uitvoering van 

identiteitscontroles en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen 

Naam, adres, geboortedatum en 

telefoonnummer. 

 
Global Business 

Register Limited, 

T/A Kyckr (Ierland) 

Identiteit controleren en 

doorlopend toezicht 

houden op de omgang 

met klantgegevens. 

Leveren van 

bedrijfsregistratiegegev

ens en informatie voor 

de onboarding van 

nieuwe klanten. 

Verkrijgen van 

gegevens van derden ter 

controle en validatie 

van nieuwe en 

bestaande entiteiten. 

Risicobeoordeling van 

de klant uitvoeren. 

Controles uitvoeren ten 

Naam, adres, e-mailadres, 

geboortedatum, rechtsvorm, 

KvK-nummer, btw-nummer, 

fiscaal nummer of ander door de 

overheid verstrekt 

identificatienummer, 

identiteitsbewijs, bewijs van 

adres, rechtsvorm, bedrijfsnaam, 

bekende aliassen, handelend 

onder de naam, 

telefoonnummer, eigenaren, 

managers met 

beslissingsbevoegdheid en 

uiteindelijk belanghebbenden. 

Naam, adres, geboortedatum 

van de bestuurders. 

. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

behoeve van preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen. 

 
Simunix Ltd 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Uitvoering van 

identiteitscontroles en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen 

Naam, adres, geboortedatum en 

telefoonnummer. 

 
Royal Mail Group 

Ltd (Verenigd 

Koninkrijk) 

Adresgegevens 

valideren en omzetten 

naar de 

gestandaardiseerde 

indeling; naam en adres 

controleren. 

Naam, adres, e-mailadres, 

telefoonnummers 

 
Credit Kudos 

Limited (Verenigd 

Koninkrijk) 

Beoordeling van risico 

op fraude en 

kredietwaardigheid, 

controle van inkomsten 

en uitgaven. 

Naam en adres, klant-id, 

geboortedatum, postcode, e-

mailadres, telefoonnummers, 

alle rekeninggegevens en 

omstandigheden rondom 

activiteiten met de rekening, 

relevante transactiegegevens, 

besluitvormingsgegevens en alle 

gegevens die zijn verstrekt en 

gebruikt voor uw aanvraag voor 

Britse producten. 

 

Bisnode Norge AS 

(Noorwegen), 

Bisnode Finland Oy 

(Finland), Infobel 

(Frankrijk), B&C 

Technologies 

(Frankrijk), Bisnode 

Belgium NV/SA 

(België), Bisnode 

Deutschland GmbH 

(Duitsland), 

Deltavista 

International AG 

(Zwitserland), 

Identiteitscontrole en 

hulp bij beslissingen 

over de 

kredietwaardigheid van 

een klant, alsmede 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen 

Naam, adres, geboortedatum en 

telefoonnummer. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

'CDDN' - 

Communicatie Data 

Diensten Nederland 

(Nederland) 

 

KAPITOL S.A. / 

NV (België), 

Orange Espagne 

S.A.U., SDS 

(Nederland) 

Uitvoering van 

identiteitscontroles en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen 

Naam, adres en 

telefoonnummer. 

 Dataxcel Ltd. 

(Ierland) 

Uitvoering van 

identiteitscontroles en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen 

Naam, adres, geboortedatum. 

Fiscaal nummer en 

burgerservicenummer (indien 

van toepassing) 

 Telefónica SA 

(Spanje) 

Uitvoering van 

identiteitscontroles en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen 

Naam, adres, geboortedatum, 

IMEI-nummer van mobiele 

apparaat, openingsdatum van 

rekening en telefoonnummer. 

 

FrescoData LLC 

(VS), Opplysningen 

1881 AS 

(Noorwegen) 

Uitvoering van 

identiteitscontroles en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen 

Naam, adres, geboortedatum en 

telefoonnummer. 

 
Precision Marketing 

Information Ltd. 

(Ierland) 

Uitvoering van 

identiteitscontroles en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen 

Naam en adres. 

 Liteshell Holdings 

Ltd (Rusland) 

Uitvoering van 

identiteitscontroles en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen 

Naam, adres, geboortedatum en 

burgerservicenummer. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 Infocore, Inc. (VS) 

Uitvoering van 

identiteitscontroles en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen 

Naam, adres en geboortedatum. 

 
LexisNexis Risk 

Solutions FL Inc. 

(VS) 

Ondersteunings-id en 

kredietcontrole van 

(potentiële) klanten. 

Naam, adres, geboortedatum, 

burgerservicenummer, 

telefoonnummer, afbeeldingen 

van de door de overheid 

verstrekte identiteitsbewijzen: 

paspoorten, nationale 

identiteitsdocumenten en 

rijbewijzen. 

 Neustar Inc. (VS) 

Verifiëren van de 

identiteit en het 

verrichten van controles 

ter voorkoming en 

opsporing van strafbare 

feiten, waaronder fraude 

en/of witwaspraktijken; 

bepalen van het meest 

geschikte tijdstip voor 

het voeren van 

incassogesprekken met 

klanten. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadres, IP-adres en 

documentidentificatienummer. 

 Tradle Inc (VS) 

Klantgegevens 

ontvangen voor 

risicoanalyse en het 

voldoen aan onze 

vereisten tegen 

witwaspraktijken, zoals 

het bepalen van een 

bedrijfsstructuur en 

economisch eigendom. 

Identiteit controleren; 

automatische extractie 

van gegevens van 

afbeeldingen van 

documenten en validatie 

van 

Naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadres, geboortedatum, 

verblijfsduur op adres, 

identiteitsbewijs, rechtsvorm, 

periode van activiteit als bedrijf, 

KvK-nummer, btw-nummer, 

unieke bedrijfsidentificatie-

referentie, betaalmethode, 

inclusief bankrekening- en 

creditcard-/bankpasgegevens 

(indien van toepassing) en 

relevante transactiegegevens 

(indien van toepassing) en 

belastingcode (indien van 

toepassing). Documenten als 

identiteitsbewijs en adres, 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

documenten/opsporing 

van vervalsingen. 

eigendom van een 

betaalmethode. 

 

BankID (Zweden), 

Zetes SA (België), 

SK ID Solutions AS 

(Estland), iDIN 

B.V. (Nederland), 

Nets DanID 

(Denemarken), 

BankID Norge AS 

(Noorwegen), D-

Trust GmbH 

(Duitsland), Verimi 

GmbH (Duitsland), 

Yes.com 

(Duitsland), 

Electronic 

Identification S.L. 

(Spanje), iTSME 

Belgian Mobile ID 

SA/NV (België), 

Evry AS 

(Noorwegen) 

Mogelijk maken van 

identiteitscontrole 

Naam, adres, geboortedatum, 

SSN/burgerservicenummer. 

 
Synnex-Concentrix 

Limited (Verenigd 

Koninkrijk) 

Uitvoering van 

identiteitscontroles en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen 

Naam, adres, e-mailadres, 

geboortedatum, rechtsvorm, 

KvK-nummer, btw-nummer, 

documenten als identiteitsbewijs 

en bewijs van adres, eigendom 

van een betaalmethode of 

andere door PayPal gevraagde 

documenten en de daarin 

opgetekende gegevens voor 

risicoanalyse en 

nalevingsdoeleinden. 

 BBB.org (VS) 

Leveren van 

bedrijfsgegevens en 

informatie voor de 

onboarding van nieuwe 

klanten. 

Verkrijgen van 

gegevens van derden ter 

Bedrijfsnaam, adres, 

telefoonnummer, e-mailadres, 

URL en andere ondersteunende 

informatie over het bedrijf, zoals 

(maar niet beperkt tot) naam van 

de contactpersoon, 

bedrijfscategorie, BBB-score 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

controle en validatie 

van nieuwe en 

bestaande entiteiten. 

Risicobeoordeling van 

de klant uitvoeren. 

Uitvoering van 

controles ter 

voorkoming of 

opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen, 

conform de vereisten 

betreffende het 

tegengaan van 

witwaspraktijken, zoals 

het opzetten van een 

bedrijfsstructuur en 

economisch eigendom. 

 
AgFe LLP 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Statistische analyse 

uitvoeren, de 

geschiktheid van 

nieuwe producten en 

services onderzoeken en 

testen, en systemen 

controleren 

Ondersteuningsdiensten 

voor financiële 

adviezen, met name met 

betrekking tot het 

nemen van beslissingen 

over de 

kredietwaardigheid van 

een klant (inclusief 

maar niet beperkt tot 

beslissingen over 

kredietproducten die 

worden aangeboden 

door PayPal); het 

uitvoeren van controles 

ter preventie en 

opsporing van 

Bedrijfsnaam, inclusief 

"handelsnamen" of "handelend 

onder de naam", bedrijfsadres, 

fiscaal nummer of ander door de 

overheid verstrekt nummer zoals 

KvK-nummer, eigenaren, 

bestuurders en uiteindelijk 

belanghebbenden. Naam, adres, 

geboortedatum van de 

bestuurders. Naam, adres en 

geboortedatum van de aanvrager 

van de PayPal-rekening. Alle 

gegevens die zijn verstrekt 

tijdens het aanvragen van 

functionaliteit van een product 

of rekening. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of 

witwaspraktijken; en 

hulp bij het innen van 

schulden. 

 

Orange S.A. (FR), 

Free Mobile (FR), 

Bouygues Telecom 

(FR), T-Mobile 

Polska S.A.(PL), 

Orange Espagne 

SAU (ES), Orange 

Polska S.A. (PL), 

Vodafone España, 

S.A.U. en Vodafone 

Ono, S.A.U (ES), 

Swisscom 

(Schweiz) AG (CH), 

Telefónica UK 

Limited (VK), 

Hutchison 3G UK 

Ltd (VK), JT 

(Jersey) Limited 

(Jersey), Voxbone 

(België) 

Telefoongegevens 

valideren voor 

fraudepreventiedoeleind

en en het opnemen van 

contact met klanten 

(telefoon en sms) 

Naam, adres, geboortedatum, 

IMEI-nummer en 

telefoonnummer van mobiele 

telefoon. 

 
Telefónica Germany 

GmbH & Co. OHG 

(Duitsland) 

Telefoongegevens 

valideren voor 

fraudepreventiedoeleind

en en het opnemen van 

contact met klanten 

(telefoon en sms) 

Naam, adres, geboortedatum, 

IMEI-nummer en 

telefoonnummer van mobiele 

telefoon. 

 Vodafone (Verenigd 

Koninkrijk) 

Telefoonnummer- en 

identiteitscontrole en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen. 

Naam, geboortedatum, adres, 

telefoonnummer, e-mailadres, 

IMEI-nummer van mobiele 

apparaat, openingsdatum van 

rekening, IP-adres, fiscaal 

nummer, burgerservicenummer, 

geboorteplaats, informatie van 

identiteitsdocument en 

eventuele andere 

identiteitsinformatie opgevraagd 

door PayPal voor risicoanalyse, 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

controle op naleving van de wet 

en identiteitscontrole. 

 Jersey Telecom 

(Jersey) 

Telefoonnummer- en 

identiteitscontrole en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen. 

Naam, geboortedatum, adres, 

IMEI-nummer van mobiele 

telefoon, telefoonnummer, e-

mailadres, IP-adres, fiscaal 

nummer, burgerservicenummer, 

geboorteplaats, informatie over 

identiteitsdocument en 

eventuele andere 

identiteitsinformatie opgevraagd 

door PayPal voor risicoanalyse, 

controle op naleving van de wet 

en identiteitscontroledoeleinden. 

 iConectiv (VS) 

Telefoonnummer- en 

identiteitscontrole en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen. 

Naam, geboortedatum, adres, 

IMEI-nummer van mobiele 

telefoon, telefoonnummer, e-

mailadres, IP-adres, fiscaal 

nummer, burgerservicenummer, 

geboorteplaats, informatie over 

identiteitsdocument en 

eventuele andere 

identiteitsinformatie opgevraagd 

door PayPal voor risicoanalyse, 

controle op naleving van de wet 

en identiteitscontroledoeleinden. 

 DNB ID Solutions 

AS (Noorwegen) 

Identiteitscontrole en 

controles ten behoeve 

van preventie en 

opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of 

witwaspraktijken. 

Informatie over 

identiteitsdocument, met 

inbegrip van elektronische 

informatie opgeslagen op 

chippaspoorten (indien verstrekt 

door de klant). 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 IdentityMind 

Global, Inc. (VS) 

Identiteitscontrole en 

controles ten behoeve 

van preventie en 

opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of 

witwaspraktijken. 

Naam, adres, geboortedatum, 

telefoonnummer, e-mailadres, 

IP-adres, openingsdatum van 

rekening, identiteitsdocument 

(indien door klant verstrekt). 

 EZMCOM, Inc 

(VS) 

Identiteit controleren; 

extractie van gegevens 

van afbeeldingen van 

documenten en validatie 

van 

documenten/opsporing 

van vervalsingen. 

Naam, adres, e-mailadres, 

geboortedatum, rechtsvorm, 

KvK-nummer, btw-nummer, 

verzendgegevens, documenten 

als bewijs van de identiteit en 

het adres, fiscaal nummer, 

identiteitsdocumenten (indien 

verstrekt), afbeeldingen 

adresbewijs, eigendom van een 

betaalmethode of andere door 

PayPal gevraagde documenten 

en de gegevens daarin voor 

risicoanalyse, controle op 

naleving van de wet en 

kredietdoeleinden. 

 Ocrolus, Inc. (VS) 

Evaluatie van de 

financiële status en 

fraudepreventie 

Afbeeldingen van 

bankafschriften en 

identiteitsdocumenten zoals die 

door klanten worden verstrekt. 

 

Scanovate Ltd (IL), 

OriginID (NZ), 

Idenfy (LT), IDnow 

GmbH (DE), Bluink 

Ltd. (CA) 

Acuant, Inc. (VS), 

IDMerit (VS), 

Cambridge 

Om afbeeldingen van 

identiteitsdocumenten te 

verifiëren; 

documentherkenning; 

vergelijking van 

klantenselfie met 

documentafbeelding; 

testen van 

verificatiefuncties; 

Naam, adres, geboortedatum, 

identiteitsdocumenten, 

afbeeldingen adresbewijs, 

fiscaal nummer of andere door 

PayPal gevraagde documenten 

en de gegevens daarin voor 

risicoanalyse, controle op 

naleving van de wet en 

kredietdoeleinden. Afbeeldingen 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

Blockchain, Inc. 

(VS), Trusona, Inc. 

(VS); Element, Inc. 

(VS), IDEMIA (VS, 

FR), FaceTec, Inc. 

(VS), Data Zoo 

Limited (AU), Yoti 

Ltd. (VK); Veriff 

OU (EE); TruePic, 

Inc. (VS) 

validatie van 

financieringsinstrument

en; gegevens 

vastleggen. Training 

van 

documentherkenning. 

van klanten uit 

identiteitsdocument en selfie-

afbeelding (indien verstrekt). 

 

Transunion 

International UK 

Ltd. (voorheen 

Callcredit), inclusief 

de SHARE-database 

die door Transunion 

wordt beheerd, 

Experian Limited, 

inclusief de 

databases die door 

Experian worden 

beheerd voor het 

opzoeken van 

referenties van 

consumenten en 

handelszaken, zoals 

CAPS-

kredietbeoordelinge

n en 

prestatiegegevens 

voor CAIS-

kredietrekeningen, 

Equifax Ltd (VK), 

inclusief de Insight-

database die door 

Equifax wordt 

beheerd, Dun & 

Bradstreet Limited 

(VK), Equifax 

Ibérica S.L. 

(Spanje), 

Transunion LLC, 

Identiteit controleren; 

controleren of een klant 

bij de bankrekening of 

creditcard hoort; 

beslissingen nemen over 

de kredietwaardigheid 

van een klant (inclusief 

maar niet beperkt tot 

kredietproducten die 

worden aangeboden 

door PayPal); controles 

uitvoeren voor preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of 

witwaspraktijken; 

helpen bij 

invorderingen; PayPal-

rekeningen beheren en 

statistische analysen 

uitvoeren; onderzoeken 

en tests uitvoeren om te 

bepalen of nieuwe 

producten en services 

geschikt zijn; systemen 

controleren. 

Naam, adres en telefoonnummer 

van klant, naam van 

geautoriseerde gebruiker, e-

mailadres, 

burgerservicenummer (indien 

van toepassing), geboortedatum, 

verblijfsduur op adres, 

identiteitsbewijs, rechtsvorm, 

periode actief, KvK-nummer, 

btw-nummer, betaalmethode, 

inclusief bankrekening- en 

creditcardgegevens/bankpasgeg

evens (indien van toepassing), 

rekeningnummer, relevante 

transactiegegevens (indien van 

toepassing), informatie over 

afbetaling via kredietrekening, 

rekeningsaldo, alle gegevens die 

worden verstrekt en gebruikt 

voor uw aanvraag van de Britse 

producten 'Website Payments 

Pro', 'Virtual Terminal' en 

'PayPal Here', en de 

betaalmethode waarmee u voor 

uw apparaat met de PayPal 

Here-functie betaalt. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

Transworld Services 

(CL), Fidelitas 

(AR), World Box 

(VK) Limited, 

Assessbr Ltd, Risk 

Consult Limited, 

Cristal Credit 

International, 

Cheers Interactive, 

Eurocredit, ASNEF-

Equifax, Servicos de 

Information Sobre, 

Solvencia y Credito 

S.L. (Spanje), Data 

Zoo (Europa) 

 
IDology Inc. (VS), 

iovation Inc (VS), 

Ekata (VS) 

Identiteitscontrole, 

verificatie, 

fraudepreventie 

Naam, adres, e-mailadres, 

geboortedatum, rechtsvorm, 

KvK-nummer, IP-adres, btw-

nummer, verzendgegevens, 

documenten als bewijs van de 

identiteit en het adres, en andere 

gegevens voor risicoanalyse, 

controle op naleving van de wet 

en kredietdoeleinden. 

 Capita Identity (VK) 

Risicoanalyse, 

fraudepreventie en 

risicobeheer. 

Naam, geboortedatum, adres, 

telefoonnummer, fiscaal 

nummer, burgerservicenummer, 

geboorteplaats, informatie van 

identiteitsdocumenten en 

eventuele andere persoonlijke 

gegevens die zijn opgevraagd 

voor risicoanalyse en 

nalevingsdoeleinden 

 DUO Security (VK) 

Risicoanalyse, 

fraudepreventie en 

risicobeheer. 

Naam, e-mailadres en 

telefoonnummer 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 KYC SiteScan 

Risicoanalyse, 

fraudepreventie en 

risicobeheer. 

Naam en adres 

 PhishMe (VS) 

Risicoanalyse, 

fraudepreventie en 

risicobeheer. 

Naam, adres, e-mailadres 

 Sift Science (VS) 

Risicoanalyse, 

fraudepreventie en 

risicobeheer. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

organisatie-UUID, informatie 

over kaarthouder 

(kaartnummer), CNP-

transactiegegevens (locatie, tijd, 

bedrag, referentienummer) 

 Xero (VK) 
Hulp bij financiële 

administratie 

Naam webwinkel, e-mailadres. 

Adres 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 
Deltavista GmbH 

(Duitsland, 

Oostenrijk, Polen) 

Het risico in verband 

met een adres of 

identiteit vaststellen; 

helpen beslissingen te 

nemen over de 

kredietwaardigheid van 

een klant, controles 

uitvoeren voor preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen. 

Naam, adres, geboortedatum, e-

mailadres en telefoonnummer. 

 UC (Zweden) 
Kredietwaardigheidscon

troles 
Naam, handelsnaam, adres 

 

Skatteverket SPAR 

(Zweden), 

Skattekontoret 

Folkeregiste 

(Noorwegen) 

CPR-kontoret 

(Denemarken), Fins 

vervoers-en 

communicatieburea

u (Finland), de Finse 

dienst voor digitale 

bevolkingsgegevens 

(Finland) 

Identiteitscontrole 
Naam, adres, geboortedatum en 

identiteitsbewijs 

 

Credify 

Informationsdienstle

istungen Gmbh 

(Oostenrijk), 

Geomatic A/s 

(Denemarken), 

Cartegie (Frankrijk), 

MediaPost 

Identiteitscontrole en 

controles ten behoeve 

van preventie en 

opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of 

witwaspraktijken. 

Naam, adres, geboortedatum en 

telefoonnummer. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

(Frankrijk), Smart 

Data Services BV 

(Nederland), Iper 

Direkte AS 

(Noorwegen), 

Optimia Data 

Enrichment, S.L. 

(Spanje), Cedar 

Rose Int. Services 

Ltd. (Cyprus) 

 

SFR - Société 

Française du 

Radiotelephone 

(Frankrijk), PN Data 

S.A.S. (Frankrijk), 

Solocal S.A. 

(Frankrijk) 

Identiteitscontrole en 

controles ten behoeve 

van preventie en 

opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of 

witwaspraktijken. 

Naam, adres, geboortedatum en 

telefoonnummer. 

 WindTre Mobile 

(Italië) 

Telefoongegevens 

valideren voor 

fraudepreventiedoeleind

en en het opnemen van 

contact met klanten 

(telefoon en sms) 

Naam, adres, IMEI-nummer van 

mobiele telefoon en 

telefoonnummer. 

 

ADROITI 

Technologies 

(Litouwen, VS), 

Equinix (NL, VK, 

VS)  

Telefoonnummer- en 

identiteitscontrole en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen.  

Naam, adres en 

telefoonnummer. 

 

Microsoft Ireland 

Operations Ltd. 

(IE), Amazon Web 

Services EMEA 

SarL (LU), 

Basefarm AS 

(Noorwegen) 

Identificatie van 

verificatie en 

authenticatie. 

Naam, adres, geboortedatum en 

SSN/burgerservicenummer 

3. Financiële producten 

 
Argus Information 

and Advisory 

Services (VS), FIS 

Financiële analyses, 

scoreoplossingen en 

adviesservices bieden. 

Naam, te betalen bedrag en 

nummer van de cheque 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

Avantguard LLC 

(VS) 

 La Poste (Frankrijk) 

Het oplossen van 

technische problemen 

en vorderingen van 

gebruikers (als PayPal 

door de webwinkel 

wordt aangeboden via 

de betaaloplossing van 

La Poste). 

De benodigde rekeninggegevens 

om de kwestie of vordering op 

te lossen. 

 
Santander UK Cards 

Limited (Verenigd 

Koninkrijk) 

Gezamenlijke 

marketingacties 

uitvoeren voor PayPal 

Credit, PayPal 

Mastercard, 

risicomodellen, de 

voorwaarden voor 

PayPal Credit en de 

PayPal Mastercard 

handhaven. 

Naam, adres, e-mailadres en 

rekeninggegevens (inclusief 

maar niet beperkt tot 

rekeningstatus). 

 

PrePay 

Technologies 

Limited (handelend 

onder de naam 

PrePay Solutions) 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Gezamenlijke 

marketingacties 

uitvoeren voor de 

PayPal-prepaidkaart, 

risico- en 

fraudemodellen 

gebruiken en de 

voorwaarden voor de 

PayPal-prepaidkaart 

handhaven. 

Naam, adres, e-mailadres, 

geboortedatum en 

rekeninggegevens. 

 

Société Générale 

(Frankrijk), La 

Banque Postale 

(Frankrijk), BNP 

Paribas (Frankrijk) 

en Crédit Mutuel 

(Frankrijk) 

Factureringsdoeleinden. 

Uitsluitend voor webwinkels die 

PayPal gebruiken via de 

betaaloplossing van de partner: 

webwinkelreferentie, aantal 

PayPal-transacties, volume van 

transacties met PayPal en 

(indien van toepassing) 

beëindiging van de PayPal-

rekening. 

 Findomestic Banca 

(Italië), Cetelem 

Registratie van de door 

de kredietmaatschappij 

Naam, e-mailadres, 

geboortedatum (indien van 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

S.A., Cofidis 

(Frankrijk) en 

Cofinoga S.A. 

(Frankrijk) 

verstrekte creditcard op 

de PayPal-rekening van 

de gebruiker en de 

verwerking van 

financieringsverzoeken 

van diezelfde gebruiker. 

toepassing), creditcardnummer, 

vervaldatum, driecijferige 

kaartbeveiligingscode (indien 

van toepassing) en het bedrag 

van het financieringsverzoek en 

de rekeninggegevens die nodig 

zijn voor fraude- of 

geschillenoplossing. 

 Cofidis (Frankrijk) 

Verwerking van 

betalingen, 

fraudecontrole en 

afhandeling van 

geschillen mogelijk 

maken voor transacties 

via Cofidis 

Naam, e-mailadres, leverings- 

en factuuradres, 

telefoonnummer, datum van 

aanvraag van rekening, aantal 

ontvangen betalingen van 

geverifieerde PayPal-gebruikers, 

of de klant een geverifieerde 

eigenaar van een bankrekening 

is, details van transacties en 

details van mislukte betalingen 

 Deloitte Consulting 

Inc. (VS) 

Ondersteuningsservices 

inzake financieel 

advies. 

Klantnaam of bedrijfsnaam, 

particulier of bedrijfsadres, 

fiscaal nummer, e-mailadres, 

telefoonnummer, 

rekeningnummer, 

rekeningsaldo, aanmaakdatum 

rekening, type rechtspersoon, 

status als burger. 

 

Fichier des Incidents 

de Remboursement 

des Crédits aux 

Particuliers (FICP) 

(Frankrijk) 

Kennisgeving van 

overmatige schuldenlast 

mogelijk maken  

Naam en relevante gegevens 

over kredietgeschiedenis en 

rekening. 

4. Commerciële partnerschappen 

 
XLN PayLimited 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Co-marketing, 

onboarding, 

klantenservice 

ondersteunen 

Bedrijfsnaam, voornaam, 

achternaam, e-mailadres, 

telefoonnummer. Status van 

opening van rekening, datum 

van 10e en laatste transactie, 

besteldatum en status van 

kaartlezer, betaalvolume van 

Zettle-kaart 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 Good Hood GmbH 

Het beheer van een 

gezamenlijk 

verwijzingsprogramma 

mogelijk maken. 

E-mailadres  

 

Royal Mail Group 

Plc. (Verenigd 

Koninkrijk) en 

Pitney Bowes Inc. 

(VS) 

Automatisch etiketten 

afdrukken voor 

verkopers die PayPal 

gebruiken om verzend- 

en bezorgdiensten 

mogelijk te maken 

Naam, adres, telefoonnummer 

en e-mailadres 

 Packlink Shipping 

S.L. (Spanje) 

Verkopers in staat 

stellen verzendlabels te 

kopen 

Naam, e-mailadres, 

telefoonnummer, adres van de 

koper, telefoonnummer van de 

koper, lijst met transacties die 

gereed zijn voor verzending, 

waarde van transacties die 

gereed zijn om te worden 

verzonden, objectgegevens. 

 
Trustwave (VS) 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Op maat gemaakte 

services en assistentie 

leveren aan webwinkels 

via PayPal en het proces 

om te voldoen aan PCI 

DSS mogelijk maken. 

Naam, e-mailadres en PayPal-

rekeningnummer. 

 Stubhub Services 

S.à.r.l. (Luxemburg) 

Ten behoeve van de 

vereisten voor het 

tegengaan van 

witwaspraktijken en het 

verzamelen van 

klantgegevens (voor 

KYC-doeleinden). 

Voor- en achternaam, 

geboortedatum, woonadres, 

nationaliteit, nummer van 

nationale 

identiteitskaart/paspoort. 

 
Harrow Council 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Geld uitbetalen aan 

ontvangers van 

uitkeringen via PayPal. 

Alle rekeninggegevens. 

 Cloud IQ (Verenigd 

Koninkrijk) 

Telesales en 

klantenondersteuning 

voor zakelijke klanten 

Klantnaam, bedrijfsnaam, 

telefoonnummers, e-

mailadressen van 

contactpersonen, website, 

bedrijfstak, aantal PayPal-

transacties, transactievolume via 

PayPal, transactievolume 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

uitgesplitst in 

binnenlandse/internationale 

transacties, verzendgegevens, 

kaartgegevens voor de betaling. 

 
Borderlinx 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Op maat gemaakte 

services en assistentie 

leveren aan zakelijke 

klanten via PayPal. 

Klantnaam, bedrijfsnaam, 

telefoonnummers, e-

mailadressen van 

contactpersonen, website, 

bedrijfstak, aantal PayPal-

transacties, transactievolume via 

PayPal, transactievolume 

uitgesplitst in 

binnenlandse/internationale 

transacties, verzendgegevens, 

kaartgegevens voor de betaling. 

 WebInterpret 

(Frankrijk) 

Hulp bieden bij PayPal-

services aan zakelijke 

klanten. 

Klantnaam, bedrijfsnaam, 

telefoonnummers, e-

mailadressen van 

contactpersonen, website, 

bedrijfstak, aantal PayPal-

transacties, transactievolume via 

PayPal, transactievolume 

uitgesplitst in 

binnenlandse/internationale 

transacties, verzendgegevens, 

kaartgegevens voor de betaling. 

 Apple Inc. (VS) 

Identiteit verifiëren en 

controles uitvoeren ten 

behoeve van 

risicobeheer, ter 

voorkoming en 

opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude. 

Voornaam, achternaam, e-

mailadres, of e-mailadres is 

geverifieerd, telefoonnummer, 

adres, status van rekening, 

rekeningtype, wanneer de 

rekening is geopend, of de klant 

iets heeft gekocht met PayPal in 

de afgelopen 30 dagen (ja of 

nee), of factuurgegevens zijn 

gewijzigd in de afgelopen 30 

dagen (ja of nee). 

 Schenker (SE) 

Faciliteren van 

verzendingen en 

vereenvoudigen van de 

verzending van objecten 

Naam, adres, e-mailadres, 

telefoonnummer 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

die op de site zijn 

verkocht/gekocht 

 DHL (SE) 

Faciliteren van 

verzendingen en 

vereenvoudigen van de 

verzending van objecten 

die op de site zijn 

verkocht/gekocht 

Naam, adres, e-mailadres, 

telefoonnummer 

 Sello (SE) 

Diensten verlenen aan 

grotere verkopers, het 

verkopen van objecten 

in de winkel mogelijk 

maken, 

bulkaanbiedingen en 

bestellingsbeheer 

mogelijk maken 

Naam, adres, e-mailadres, 

telefoonnummer, alias 

 Twilio Inc (VS) 

Identiteit van klanten 

controleren en contact 

opnemen via telefoon, 

sms of een andere 

berichtenservice. 

Naam, adres, geboortedatum, 

IMEI-nummer van mobiele 

apparaat, telefoonnummer en e-

mailadres. 

 
Sutherland Global 

Services Inc. (VS en 

Filipijnen) 

Klantenservice en 

marketing via telefoon 

en e-mail mogelijk 

maken. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadressen, verkorte en 

beperkte of volledige gegevens 

over de betaalmethode (per 

geval verschillend), vervaldatum 

van betaalmethoden, soort 

PayPal-rekening, 

identiteitsbewijs, rekeningsaldo 

en transactiegegevens, 

afschriften en rapporten, 

correspondentie betreffende de 

rekening, verzendinformatie en 

aanbiedingsinformatie. 

 
Nuance 

Communications 

Inc. (VS) 

Het kalibreren en 

optimaliseren van 

spraakherkenning voor 

telefonische 

klantenservices. 

Opnames van een aantal 

willekeurige telefoongesprekken 

in het kader van klantenservice, 

die de rekeninggegevens kunnen 

bevatten die tijdens het gesprek 

worden doorgegeven, in hun 

geheel of gedeeltelijk. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 ICT Group Inc. 

(VS) 

Telefonische 

klantenondersteuning 

uitvoeren en mogelijk 

maken. 

Naam, adres, telefoonnummer 

en PayPal-rekeningnummer. 

 

Lithium 

Technologies Inc. 

(VS) (ook bekend 

als Khoros, LLC.) 

Klantenservices bieden 

als reactie op 

klantcontacten van 

PayPal via sociale 

media. 

Informatie die door de klant via 

sociale media wordt verstrekt en 

die kan bestaan uit de naam, het 

adres, het telefoonnummer, e-

mailadressen, gebruikersnamen 

voor sociale media, verkorte en 

beperkte of volledige gegevens 

over de betaalmethode (per 

geval verschillend), 

vervaldatums van 

betaalmethoden, type PayPal-

rekening, identiteitsbewijs, 

rekeningsaldo en 

transactiegegevens, afschriften 

en rapporten, correspondentie 

betreffende de rekening, 

verzendinformatie en 

aanbiedingsinformatie. 

 Attensity Europe 

GmbH 

Klantenservices bieden 

als reactie op 

klantcontacten van 

PayPal via sociale 

media. 

Informatie die door de klant via 

sociale media wordt verstrekt en 

die kan bestaan uit de naam, het 

adres, het telefoonnummer, e-

mailadressen, gebruikersnamen 

voor sociale media, verkorte en 

beperkte of volledige gegevens 

over de betaalmethode (per 

geval verschillend), vervaldatum 

van betaalmethoden, type 

PayPal-rekening, 

identiteitsbewijs, rekeningsaldo 

en transactiegegevens, 

afschriften en rapporten, 

correspondentie betreffende de 

rekening, verzendinformatie en 

aanbiedingsinformatie. 

 
Ilinc 

Communications, 

Inc. (VS) 

Webinars (online 

seminars) voor 

Naam, e-mailadres van 

webwinkels. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

webwinkels geven op 

het platform van ILinc. 

 
ePerformax Contact 

Centers & BPO 

(VS) 

Levering van 

wereldwijde 

klantenservice met 

betrekking tot 

betalingen. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadressen, verkorte en 

beperkte of volledige gegevens 

over de betaalmethode (per 

geval verschillend), vervaldatum 

van betaalmethoden, soort 

PayPal-rekening, 

identiteitsbewijs, rekeningsaldo 

en transactiegegevens, 

afschriften en rapporten, 

correspondentie betreffende de 

rekening, verzendinformatie en 

aanbiedingsinformatie. 

 

CallPoint New 

Europe EAD 

handelend onder de 

naam TELUS 

International Europe 

(Bulgarije) 

Uitvoering van de 

service voor 

terugbetaalde 

retourzendingen. 

Naam, e-mailadres, PayPal-

transactiereferentie, 

retourinformatie (categorie van 

geretourneerd object, reden van 

retour, bedrag van geretourneerd 

object, valuta, land van 

retourzending, type 

retourzending) en 

verzenddocumenten als bewijs. 

 
Key Performance 

Group SAS, 

Frankrijk 

Beheer van het 

verwijzingsprogramma 

voor PayPal-

rekeninghouders. 

Voornaam, achternaam, e-

mailadres, klant-id, 

transactiegegevens met 

betrekking tot beloningen voor 

verwijzingen. 

 New Relic, Inc. 

(VS) 

Analyses bieden 

waarmee PayPal 

wereldwijd fouten in de 

service kan verhelpen. 

Logboekgegevens en 

geaggregeerde gegevens met 

betrekking tot de 

serviceprestaties. 

 PagerDuty, Inc. 

(VS) 

Oproepbare technici 

wereldwijd 

waarschuwen dat er een 

e-mail is ontvangen. 

Onderwerp van de betreffende 

e-mail. 

 Sumologic, Inc. 

(VS) 

Analyses bieden 

waarmee PayPal 

wereldwijd fouten in de 

service kan verhelpen. 

Logboekgegevens en 

geaggregeerde gegevens met 

betrekking tot de 

serviceprestaties. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 IPSA International 

Ondersteuning van 

onderzoek naar 

verdachte activiteiten 

met betrekking tot het 

witwassen van geld, 

financiering van 

terrorisme en/of 

overtreding van 

wereldwijde sancties en 

de bijbehorende 

rapportage aan 

regelgevende instanties. 

Naam, alias, adres, e-mailadres, 

telefoonnummers, 

tijdzonelocatie, 

paspoortnummer, nationaliteit, 

geboortedatum, geboorteplaats, 

geslacht, huwelijkse staat, 

rijbewijsnummer, Social 

Security Number of ander door 

de overheid verstrekt nummer, 

gegevens over transacties en 

rekeningactiviteiten, 

betaalinstrument 

(bankrekeningnummer, 

creditcardnummer). 

 

CCC Leipzig 

(Duitsland) 

CCC GmbH 

(Duitsland) 

Outsourcing van de 

Global Ops-

klantenservice voor de 

Duitse markt. 

Volledige naam, geboortedatum, 

e-mailadres, adres, 

telefoonnummer, financiële 

gegevens bank, 

transactiegeschiedenis van 

afschrijvingen en 

bijschrijvingen, 

bedrijfsgegevens inclusief 

URL's, SSN/TIN/EIN, IP-adres 

Gegevens tegenpartij. 

 Telus International 

Europe 

Contactcentrum voor de 

klantenservice om 

redenen voor inactiviteit 

te controleren en 

technische problemen te 

onderzoeken 

Naam, telefoonnummer, 

gebruikerstype (gebaseerd op 

het aantal transacties), e-

mailadres, technische 

historische gebruikersgegevens. 

 24/7 (Filipijnen) 
Live chat en leads 

genereren 

Door de klant verstrekte 

informatie, die onder andere kan 

bestaan uit naam, adres, 

telefoonnummer, e-

mailadressen, chatgeschiedenis. 

 
Teleperformance 

(SE) (Duitsland) 

(Maleisië) 

Vragen van onze 

klanten telefonisch, via 

chat en e-mail 

beantwoorden 

alle rekeninggegevens 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 Kundo (SE) 
Klantenservice via e-

mail mogelijk maken 

naam, e-mailadres, IP-adressen 

en e-mailinhoud 

 Servit (SE) 
Klantenservice via e-

mail mogelijk maken 

naam, e-mailadres, IP-adressen 

en e-mailinhoud 

 Livechat (PL) 
Live chat en leads 

genereren 

Door de klant verstrekte 

informatie, die onder andere kan 

bestaan uit naam, adres, 

telefoonnummer, e-

mailadressen, chatgeschiedenis. 

 

Giesecke+Devrient 

Mobile Security GB 

Ltd (VK, DE, AT, 

FR, ES, IT, IR); 

Giesecke+Devrient 

Mobile Security 

America, Inc (VK, 

DE, AT, FR, ES, IT, 

IR), 

Giesecke+Devrient 

Mobile Security 

Iberia S.A. (VK, 

DE, AT, FR, ES, IT, 

IR) 

Productie en verzending 

van bankpassen 

Naam, verzendadres, 

kaartnummer, vervaldatum van 

de kaart, CVV-code, gecodeerde 

pincode van de kaart. 

 Aplazame SL. 

(Spanje) 
Kredietservices 

Naam, e-mailadres, 

rekeningtype, relevante 

transactiegegevens. 

 Notive B.V. 

(Nederland) 

Onboarding en 

transacties van 

webwinkels mogelijk 

maken. 

Naam, geboortedatum, adres, e-

mailadres, IP-adres, 

telefoonnummer, apparaat-id. 

 Facebook Inc. (VS) 

Verwerking van 

betalingen op Facebook 

mogelijk maken voor 

gezamenlijke klanten 

van Facebook en 

PayPal. 

Naam van klant, e-mailadres, 

rekening- en 

transactiegeschiedenis 

 
Matrix Global 

Services EAD 

(Bulgarije), Matrix 

Verzekeringsdiensten 

verstrekken aan PayPal-

klanten die een 

aanvraag indienen voor 

Naam webwinkel, adres 

webwinkel, KvK-nummer, 

gegevens van bestuurders, 

financiële bedrijfsgegevens, 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

Global Services 

EAD (Bulgarije) 

bedrijfsfinanciering. 

Services op het gebied 

van beheer, risico's en 

onderzoek en 

ontwikkeling, 

implementatieservices 

en technische 

ondersteuning voor het 

verstrekken van 

verzekeringsservices.  

bedrijfsnaam, telefoonnummer, 

postcode, e-mailadres en 

PayPal-gebruikersnaam. 

 
Land Registry 

Office (Verenigd 

Koninkrijk) 

Bevestiging van het 

fysieke adres 

verstrekken 

Adres 

 SendGrid Inc (VS) 

Communicatie met 

klanten mogelijk maken 

voor transactie- en 

marketinggerelateerde 

e-mails. 

Naam, e-mailadres, 

referentienummer van de lening, 

bedrijfsnaam, factuur van 

makelaar, naam van 

makelaarskantoor, 

bankrekeningnummer, 

filiaalcode, provisiebedrag, 

betaalmethode en laatste vier 

cijfers. 

 Interactions Inc 

(VS) 

Geautomatiseerde e-

mails en sms-berichten 

naar klanten verzenden. 

Volledige naam, geboortedatum, 

geslacht, adres, 

telefoonnummer, 

bedrijfsinformatie. 

 
Logical Glue 

Limited (Verenigd 

Koninkrijk) 

Modelontwikkelings- en 

besluitvormingssysteem 

mogelijk maken met 

criteria voor het 

weigeren en 

doorverwijzen van 

financiering 

Bedrijfsreferentienummer, voor- 

en achternaam, geboortedatum, 

adres, maandelijks te betalen 

bedrag. 

 

Impetus 

Technologies Inc 

(VS), Parkar 

Consulting Services 

(VS), Blue Ally 

(VS) 

Uitbreiding van 

resources voor partners 

van PayPal 

Rekeninggegevens 

 Mitto (Zwitserland), 

Tyntec (Verenigd 

Mobielnetwerkcode 

aanbieden van de 
Telefoonnummer 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

Koninkrijk), Infobip 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

netwerkoperator die is 

verbonden met de door 

het bedrijf verstrekte 

MSISDN 

5. Marketing en public relations 

 

Acxiom Ltd 

(Verenigd 

Koninkrijk), 

Acxiom 

Deutschland GmbH 

(Duitsland) en 

Acxiom France SAS 

(Frankrijk) 

Potentiële 

marketingmogelijkhede

n voor PayPal 

onderzoeken en 

identificeren; de 

marktpositie van de 

producten van PayPal 

onderzoeken vanuit een 

demografisch 

perspectief 

Naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadres, PayPal-

rekeningnummer, datum van 

openen van rekening en 

geslacht. 

 Syzygie 

Optimalisatie van de 

zoekmachine om 

PayPal-marketingteams 

te ondersteunen en 

feedback te geven op 

webdesign en 

siteproblemen. 

Cookie-id, klant-id, land, 

rekeningtype, IP-adres. 

 
NorthStar Research 

Partners (Verenigde 

Staten) 

Klantenservice-enquêtes 

uitvoeren. 

Naam, e-mailadres, 

rekeningtype, type en aard van 

de aangeboden of gebruikte 

PayPal-services, en relevante 

transactiegegevens. 

 

Ipsos Mori UK 

Limited (Verenigd 

Koninkrijk), Ipsos 

GmbH (Duitsland), 

Ipsos SAS 

(Frankrijk) en 

FactWorks GmbH 

(Duitsland), TNS 

Deutschland GmbH 

(Duitsland), The 

Tryst Market 

Research Limited 

(Verenigd 

Koninkrijk), The 

Klantenservice- en 

marketingenquêtes 

uitvoeren. 

Naam, e-mailadres, 

telefoonnummer, land van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

Modellers LLC 

(VS), Hall and 

Partners Europe Ltd. 

(Verenigd 

Koninkrijk), Hall 

and Partners LLC 

(VS), Factworks 

LLC (VS). 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/consument, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 
Lieberman Research 

Worldwide LLC 

(Verenigde Staten) 

Klantenservice- en 

marketingenquêtes 

uitvoeren. 

Naam, e-mailadres, 

telefoonnummer, land van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/consument, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 

Forrester Research, 

Inc. (Verenigde 

Staten), Forrester 

Zwitserland 

GmbH/Forrester 

Research BV 

(Zwitserland) 

Klantenservice- en 

marketingenquêtes 

uitvoeren. 

Naam, e-mailadres, 

telefoonnummer, land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/consument, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 

Opinion Labs Inc. 

(VS), Sky 

Consulting 

(Frankrijk), Acuity 

ETS Ltd. (VK), I + 

E Research 

(Duitsland) 

Klantenservice- en 

marketingenquêtes 

uitvoeren. 

Naam, e-mailadres, 

telefoonnummer, land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/consument, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 
Adwise (Frankrijk) 

en Axance 

(Frankrijk) 

Marketingenquêtes 

uitvoeren. 

Naam, e-mailadres, 

telefoonnummer, rekeningtype, 

type en aard van aangeboden of 

gebruikte PayPal-services, en 

relevante transactiegegevens. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 

BD Network 

Limited (Verenigd 

Koninkrijk), Tullo 

Marshall Warren 

Limited (Verenigd 

Koninkrijk), 

MyCash (Frankrijk), 

Crowd Guru 

(Duitsland) 

Aanbiedingen voor 

klanten ontwikkelen en 

uitvoeren. 

Naam, adres, e-mailadres. 

 Salesforce.com, Inc. 

(VS) 

Contactinformatie van 

webwinkels en andere 

ondersteunende 

informatie over de 

zakelijke relatie 

opslaan. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadres, bedrijfsnaam, URL, 

PayPal-rekeningreferentie en 

andere ondersteunende 

informatie over de zakelijke 

relatie, zoals (maar niet beperkt 

tot) naam en gegevens van de 

contactpersoon bij de 

webwinkel en/of partner via wie 

de webwinkel is aangemeld, 

beschrijving van via PayPal 

verkochte producten, 

opmerkingen over de 

communicatie en 

aanmeldingsinformatie, interne 

beslissingen over de webwinkel, 

berekeningen van de omzet en 

andere door de webwinkel 

verstrekte bedrijfsinformatie en 

informatie die relevant is voor 

speciale integraties van 

webwinkels, naam en adres van 

bank. 

 

Clue PR (Polen), 

Daniel J Edelman 

Ltd (Verenigd 

Koninkrijk), 

Edelman.ergo 

GmbH (Duitsland, 

Oostenrijk, 

Zwitserland), 

Edelman Spain, 

S.A. (Spanje), 

Informatie verstrekken 

aan de media 

betreffende vragen van 

klanten en PayPal 

helpen bij de 

activiteiten in de sociale 

media. 

Naam, adres en alle 

rekeninggegevens van klanten 

naar aanleiding van vragen van 

klanten. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

Edelman S.A. 

(Frankrijk), 

Edelman S.r.l. 

(Italië), Edelman 

Public Relations 

Worldwide B.V. 

(Nederland), 

Southpaw 

Productions, s.r.o. 

(Tsjechië), Clue PR 

(Hongarije), 

Georgia-Niki 

Christoula, Public 

Relations 

Consultant 

(Griekenland), 

Comit 

Communications & 

Marketing Limited 

(Ierland), Spotlight 

PR AB (Zweden, 

Noorwegen, 

Denemarken) 

 
Alchemy Worx Ltd 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Managementrapportage

s over 

marketingcampagnes 

mogelijk maken. 

Naam, e-mailadres en gegevens 

over campagne-interactie van 

klanten. 

 
Carrenza Limited 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Een marketingdatabase 

beheren 

Naam, adres, e-mailadres, 

bedrijfsnaam, domeinnaam, 

rekeningstatus, 

rekeningvoorkeuren, type en 

aard van de aangeboden of 

gebruikte PayPal-services, en 

relevante transactiegegevens. 

 Dataprovider B.V. 

(Nederland) 

Om zakelijke en 

marketinggegevens te 

verkrijgen voor 

verkoop- en 

marketingdoeleinden 

door het verzamelen en 

verrijken van zakelijke 

informatie en 

Verzoek-id, URL, domein, 

bedrijfsnaam 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

gegevensprofielen van 

nieuwe en bestaande 

klanten 

 

1000Mercis SA 

(Frankrijk) en 

1000Mercis Ltd 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Gebruikersgegevens 

opslaan voor het 

uitvoeren van 

marketingcampagnes 

namens PayPal. 

Naam, e-mailadres, 

telefoonnummer, rekeningtype, 

type en aard van aangeboden of 

gebruikte PayPal-services, en 

relevante transactiegegevens. 

 

A McLay & 

Company Limited 

(Verenigd 

Koninkrijk), TNT 

Post Italia (Italië) 

Assisteren bij het 

uitvoeren van offline 

directmail- en 

marketingcampagnes. 

Naam, adres, e-mailadres, 

bedrijfsnaam, domeinnaam, 

rekeningstatus, 

rekeningvoorkeuren, type en 

aard van de aangeboden of 

gebruikte PayPal-services, en 

relevante transactiegegevens. 

 

Datacolor Dialog-

Medien GmbH 

(Duitsland), 

MEILLERGHP 

GmbH (Duitsland) 

en W & J Linney 

Ltd (Verenigd 

Koninkrijk) 

Assisteren bij het 

uitvoeren van offline 

directmail- en 

marketingcampagnes. 

Naam, e-mailadres, adres, 

bedrijfsnaam, domeinnaam, 

rekeningstatus, 

rekeningvoorkeuren, soort en 

aard van geboden of gebruikte 

PayPal-services. 

 Medallia, Inc. (VS) 
Klantenservice-enquêtes 

uitvoeren. 

Naam, e-mailadres, 

rekeningtype, type en aard van 

de aangeboden of gebruikte 

PayPal-services, en relevante 

transactiegegevens. 

 

Endlichsommer-

Werbung in bester 

Gesellschaft mbH 

(Duitsland) en 

Crossover 

Communication 

GmbH (Duitsland) 

Assisteren bij het 

uitvoeren van offline 

directmail- en 

marketingcampagnes. 

Naam, adres, bedrijfsnaam, 

soort en aard van geboden of 

gebruikte PayPal-services. 

 optivo GmbH 

(Duitsland) 

Verzenden van e-mails; 

e-mailmarketing. 

Naam van de webwinkel, naam 

contactpersoon, e-mailadres, 

adres, status, klantreferentie en 

winkelsysteem. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 

Rapp (Frankrijk), 

Rapp (Verenigd 

Koninkrijk), Partner 

Path 

Marketingcampagnes 

ontwikkelen, meten en 

uitvoeren. 

Naam, bedrijfsnaam, adres en 

registratienummer van de 

webwinkel/partner, naam, 

functie, e-mailadres, 

telefoonnummer van de 

contactpersoon van de 

webwinkel, URL van de 

webwinkel, PayPal-

rekeningnummer, door de 

webwinkel gebruikte 

toepassingen van derden, gedrag 

op de PayPal-website. 

 DemandGen AG 

(Duitsland) 

E-

mailmarketingcampagn

es uitvoeren. 

Naam, e-mailadres, 

telefoonnummer, rekeningtype, 

type en aard van aangeboden of 

gebruikte PayPal-services, en 

relevante transactiegegevens. 

 

Business support 

services - b2s, SAS 

(Frankrijk), Foule 

Access SAS 

(Frankrijk) 

Contactgegevens van 

webwinkels opslaan 

voor 

marketingcommunicatie 

met deze webwinkels. 

Naam van de webwinkel, naam 

van de contactpersoon, adres, e-

mailadres, telefoonnummer, en 

URL van webwinkel. 

 
Consultix (Frankrijk 

en Spanje) en 

Quadro Srl (Italië) 

Door webwinkels 

verstrekte gegevens 

hosten en een gedeelte 

hiervan weergeven op 

de pagina's van de 

PayPal-website waarop 

wordt vermeld op welke 

websites de PayPal-

services worden 

geaccepteerd en 

speciale aanbiedingen 

voor PayPal-gebruikers 

worden voorgesteld. 

Alle door webwinkels verstrekte 

gegevens over hun gebruik van 

deze pagina's van de PayPal-

website (waaronder specifiek de 

naam van de webwinkel, de 

naam van de contactpersoon, het 

e-mailadres, het logo en 

informatie over de speciale 

aanbieding(en) voor PayPal-

gebruikers). 

 

Appnexus, Inc. 

(VS), BlueKai, Inc. 

(VS), Adobe 

Systems 

Incorporated (VS), 

Mediamath Inc. 

Uitvoeren van 

retargeting-campagnes 

om gepersonaliseerde 

advertenties te leveren. 

Anonieme id gegenereerd door 

cookies, pixeltags of 

soortgelijke technologieën die in 

webpagina's, advertenties en e-

mails voor gebruikers zijn 

ingesloten. Gecodeerd e-



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

(VS), Criteo SA 

(Frankrijk)(Zweden)

, TubeMogul Inc 

(VS), AdaptTV 

mailadres gekoppeld aan 

PayPal-gebruikers (zonder de 

relatie met de rekening te 

vermelden). 

 

Google Inc., Google 

Ireland, Ltd. 

(Ierland), Google 

(SE), DoubleClick 

Europe Ltd 

(Verenigd 

Koninkrijk), 

DoubleClick, een 

divisie van Google, 

Inc, Google Asia 

Pacific Pte. Ltd. 

(SG) 

Uitvoeren van 

retargeting-campagnes 

om gepersonaliseerde 

advertenties te leveren. 

Anonieme id gegenereerd door 

cookies, pixeltags of 

soortgelijke technologieën die in 

webpagina's, advertenties en e-

mails voor gebruikers zijn 

ingesloten. Reclame-id en 

apparaat-id, versleuteld e-

mailadres, versleutelde 

klantreferentie, versleutelde 

webwinkelreferentie, 

transactiewaarde. 

 

Conversant Inc. 

(VS), Commission 

Junction (VS), 

Conversant GmbH 

(Duitsland), 

Conversant 

International Ltd. 

(Ierland) 

Retargeting-campagnes 

uitvoeren en meten om 

bezoekers te herkennen 

en door te sturen via 

gepersonaliseerde 

advertentiecampagnes. 

Zowel de gecodeerde id van de 

PayPal-rekening (indien van 

toepassing) als een door een 

specifiek persoon gebruikte 

apparaat-id, inhoud van 

advertenties die moeten worden 

getoond en indeling van 

gebruikers in groepen voor 

reclamedoeleinden. 

 

LinkedIn Ireland 

Unlimited Company 

(Ierland), LinkedIn 

Corporation (VS), 

LinkedIn Singapore 

Pte. Ltd. (SG) 

Uitvoeren van 

retargeting-campagnes 

om gepersonaliseerde 

advertenties te leveren. 

Bedrijfsnaam, gecodeerd e-

mailadres gekoppeld aan 

PayPal-gebruikers (zonder de 

relatie met de rekening te 

vermelden) 

 

StrikeAd UK Ltd. 

(Verenigd 

Koninkrijk), Criteo 

Ltd. (Verenigd 

Koninkrijk), Criteo 

Singapore Pte. Ltd 

(Singapore), Tapjoy 

Inc. (VS), 

Supersonic Ltd., 

StrikeAd Inc. (VS), 

Retargeting-campagnes 

uitvoeren en meten om 

gebruikers in te delen in 

groepen voor 

marketingcampagnes. 

Anonieme cookie-id, reclame-id 

en/of apparaat-id om gebruikers 

in te delen in groepen voor 

marketingdoeleinden. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

Exponential 

Interactive Inc (VS), 

InMobi (VS), 

MoPub Inc. (VS), 

AdMob Inc (VS), 

Millenial Media Inc 

(VS), Tapad Inc, 

Drawbridge Inc, 

Mobkoi (Verenigd 

Koninkrijk), Fiksu, 

Inc. (VS), Nanigans, 

Inc. (VS), Criteo SA 

(Frankrijk), Rocket 

Fuel, 

 Fiksu, Inc. (VS) 

Retargeting-campagnes 

uitvoeren en meten om 

gebruikers in te delen in 

segmenten voor 

marketingcampagnes 

met mobiele 

toepassingen van 

PayPal. 

Apparaatreferentie die wordt 

gebruikt voor het 

besturingssysteem iOS van 

Apple als een gebruiker een 

toepassing installeert, zich 

aanmeldt voor de PayPal-

services, inlogt, incheckt of een 

profielfoto instelt. 

 Heaven SAS 

(Frankrijk) 

Marketingcampagnes 

voor webwinkels 

uitvoeren. 

Naam van de webwinkel, URL 

van de webwinkel, beschrijving 

en prijs van het gekochte object. 

 Wire Stone LLC 

(Verenigde Staten) 

Winnaars selecteren en 

informeren en prijzen 

uitreiken onder 

deelnemers aan 

enquêtes waaraan 

prijzen verbonden zijn. 

Klantenservice- en 

marketingenquêtes 

uitvoeren. 

Naam, e-mailadres, gecodeerde 

referentie, land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 
Sotiaf Telematiques 

Associes SAS 

(Frankrijk) 

Gebruikersgegevens 

opslaan voor 

marketingcampagnes en 

direct-

marketingcampagnes 

uitvoeren. 

Naam, e-mailadres en 

telefoonnummer. 

 
2engage (Duitsland) 

en Quo Vadis 

(Duitsland) 

Marketingenquêtes 

uitvoeren. 

Naam, bedrijfsnaam, adres, 

telefoonnummer, domeinnaam, 

e-mailadres, type en aard van 

gebruik van PayPal-services, 

marktsegment, algemene 

categorisatie van bedrijfsgrootte, 

en informatie over deelname aan 

eerdere enquêtes. 

 

Facebook, Inc 

(Verenigde Staten), 

Facebook Ireland 

Limited (Ierland), 

Twitter, Inc. 

(Verenigde Staten) 

(Ierland), AdRoll, 

Yahoo, Facebook 

Business Manager 

(SE). 

Uitvoeren van 

retargeting-campagnes 

om gepersonaliseerde 

advertenties te leveren. 

Reclame-id en apparaat-id om 

gebruikers in te delen op basis 

van hun gedrag in de app, 

versleuteld e-mailadres 

gekoppeld aan PayPal-

gebruikers (zonder de relatie 

met de rekening te vermelden), 

IP-adres, anoniem id 

gegenereerd door cookies, 

pixeltags of soortgelijke 

technologieën die in 

webpagina's, advertenties en e-

mails voor gebruikers zijn 

ingesloten. Mobiele reclame-id, 

IP-adres en andere 

metagegevens via de Facebook-

SDK in mobiele apps. 

 
SurveyMonkey 

(Zweden) (Spanje) 

(VS) (Portugal) 

Hulp bij het uitvoeren 

van gebruikersenquêtes, 

risicoanalyses, 

fraudepreventie en 

risicobeheer. 

Naam, e-mailadres en gegevens 

over campagne-interactie van 

klanten, naam van webwinkel, 

registratiedatum, datum van 

oprichting, website, huidige en 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

verwachte CPV, doel en aard 

van het bedrijf, risicoanalyse 

van webwinkel, gevraagde 

transactielimieten 

. 

 

Marketing and 

Planning Systems, 

LLC. USA (VS), 

Dynamic Logic, Inc. 

(VS), GfK Custom 

Research LLC (VS), 

GfK Polonia SP. z 

o.o. (Polen), 

Millward Brown, 

Inc. (VS) en 

RADIUS Global 

Market Research, 

LLC (VS) 

Klantenservice- en 

marketingenquêtes 

uitvoeren. 

Naam, e-mailadres, 

telefoonnummer, land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/consument, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 

Oracle America Inc. 

(VS), 

Oracle Corporation 

UK Ltd 

Marketingcampagnes 

ontwikkelen, meten en 

uitvoeren. 

Naam, bedrijfsnaam, adres en 

registratienummer van de 

webwinkel, naam, functie, e-

mailadres, telefoonnummer van 

de contactpersoon van de 

webwinkel, URL van de 

webwinkel, PayPal-

rekeningnummer, door de 

webwinkel gebruikte 

toepassingen van derden, gedrag 

op de PayPal-website. 

 Nanigans, Inc. (VS), 

Fiksu, Inc. (VS), 

Gedrag in de mobiele 

app helpen vaststellen 

Anoniem cookie-id, reclame-id 

en apparaat-id die door een 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

Ad-X Limited 

(Verenigd 

Koninkrijk), Criteo 

Ltd. (Verenigd 

Koninkrijk), Criteo 

Singapore Pte. Ltd 

teneinde beslissingen 

over targeted marketing 

te begeleiden; mobiele 

campagnes in sociale 

netwerken en elders op 

het web op een 

efficiënte manier 

verwerken en 

optimaliseren. 

specifieke persoon wordt 

gebruikt, gebeurtenissen in de 

mobiele app over het gebruik 

van de mobiele app door een 

specifieke gebruiker (inclusief, 

maar niet beperkt tot, 

aanmelding, succesvolle 

voltooiing van de transactie), 

maar geen betalings- en 

financiële gegevens. 

Inhoud van advertenties die 

moeten worden getoond aan 

specifieke gebruikers en, waar 

nodig, de segmentatiegroep 

waartoe deze personen behoren 

voor advertentiedoeleinden. 

 

Zeuner S.p.A. 

(Italië), Accueil Srl 

(Italië) en 

CallCenterNet Italy 

S.r.l. (Italië) 

Contactgegevens van 

webwinkels opslaan 

voor 

marketingcommunicatie 

met deze webwinkels. 

Naam van de webwinkel, naam 

van de contactpersoon, adres, e-

mailadres, telefoonnummer, en 

URL van webwinkel. 

 Purepromoter Ltd 

t/a Pure360 

Servicegerelateerde en 

(afhankelijk van opt-in-

instellingen) 

promotionele sms-

berichten naar PayPal-

gebruikers sturen. 

Mobiel nummer, naam, adres, e-

mailadres, bedrijfsnaam, 

contactgegevens van het bedrijf, 

domeinnaam, rekeningstatus, 

rekeningtype, 

rekeningvoorkeuren, type en 

aard van de PayPal-services die 

worden aangeboden of gebruikt 

en relevante transactie- en 

rekeninginformatie. 

 Iris (Duitsland) 

Marketingcampagnes 

ontwikkelen, meten en 

uitvoeren. 

Naam, bedrijfsnaam, adres en 

registratienummer van de 

webwinkel/partner, naam, 

functie, e-mailadres, 

telefoonnummer van de 

contactpersoon van de 

webwinkel, URL van de 

webwinkel, PayPal-

rekeningnummer, door de 

webwinkel gebruikte 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

toepassingen van derden, gedrag 

op de PayPal-website. 

 

OC&C Strategy 

Consultants Limited 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Marktonderzoek 

verrichten en inzichten 

ontwikkelen. 

Geanonimiseerde rekening- en 

transactiegegevens. 

 
PaketPLUS 

Marketing GmbH 

(Duitsland) 

Marketingcampagnes 

beheren, flyers 

verspreiden onder 

webwinkels en de 

campagnes verder 

volgen. 

Consumentnaam, locatie, aard 

en omvang van fraude bij de 

rekening, bedrijfsnaam. 

 Eye square GmbH 

(Duitsland) 

Klantenservice- en 

marketingenquêtes 

uitvoeren. 

Klantenservice- en 

marketingenquêtes uitvoeren. 

 

Alliance Data FHC, 

Inc., handelend 

onder de naam 

Epsilon 

International en/of 

Epsilon 

Communication 

Solutions, S.L 

Uitgaande 

communicatiecampagne

s uitvoeren, inclusief 

maar niet beperkt tot e-

mail- en pushberichten. 

Contactgegevens, inclusief maar 

niet beperkt tot naam, e-

mailadres, telefoonnummer. 

Anonieme cookie-id, reclame-

id. Inhoud van communicatie 

die moet worden getoond aan 

specifieke gebruikers en, waar 

toepasselijk, aan de 

gebruikersgroep waartoe deze 

personen behoren voor 

communicatiedoeleinden. 

 Visual IQ, Inc (VS), 

Visual IQ (Canada) 

Metingen over 

apparaten en kanalen 

heen. 

Reclame-id en apparaat-id om 

gebruikers in te delen in groepen 

op basis van hun gedrag in de 

app, gecodeerd e-mailadres 

gekoppeld aan PayPal-

gebruikers (zonder de relatie 

met de rekening te vermelden). 

Anonieme id gegenereerd door 

cookies, pixeltags of 

soortgelijke technologieën die in 

webpagina's, advertenties en e-

mails voor gebruikers zijn 

ingesloten. 

 aklamio GmbH 

(Duitsland, 

aklamio implementeert 

een 

Versleutelde klantreferentie, het 

tijdstip waarop de rekening is 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

Verenigd 

Koninkrijk, Spanje, 

Frankrijk) 

verwijzingsmarketing- 

en cashbackprogramma 

om nieuwe actieve 

PayPal-klanten te 

werven. 

geopend en de eerste transactie 

is verricht. 

 Rakuten 

(wereldwijd) 

Uitvoeren van 

retargeting-campagnes 

om gepersonaliseerde 

advertenties te leveren. 

Anonieme id gegenereerd door 

cookies, pixeltags of 

soortgelijke technologieën die in 

webpagina's en e-mails voor 

gebruikers zijn ingesloten. 

 Realzeit GmbH 

(Duitsland) 

Retargeting-campagnes 

uitvoeren en meten om 

gebruikers in te delen in 

segmenten voor 

marketingcampagnes, 

gepersonaliseerde 

advertenties tonen. 

Anoniem cookie-id, reclame-id 

en/of apparaat-id. 

 Trademob GmbH 

(Duitsland) 

Retargeting-campagnes 

uitvoeren en meten om 

gebruikers in te delen in 

segmenten voor 

marketingcampagnes, 

gepersonaliseerde 

advertenties tonen. 

Anoniem cookie-id, reclame-id 

en/of apparaat-id. 

 

Maple Team 

Limited (Israël), 

Unique Digital 

Marketing Limited 

(Verenigd 

Koninkrijk), Havas 

Media (Frankrijk), 

Havas Media 

Limited, 

Webguerillas GmbH 

(Duitsland), Spark 

Foundry GmbH 

(Duitsland) 

Online mediabureaus 

die digitale media 

kopen om voor PayPal-

services en producten te 

adverteren. 

E-mailadres, apparaat-id's 

 
Affiperf Conversion 

Tag (Havas Trading 

Desk) – EMEA 

Uitvoeren van 

retargeting-campagnes 

om gepersonaliseerde 

advertenties te leveren. 

Anonieme id gegenereerd door 

cookies, pixeltags of 

soortgelijke technologieën die in 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

webpagina's en e-mails voor 

gebruikers zijn ingesloten. 

 Pandora 

Uitvoeren van 

retargeting-campagnes 

om gepersonaliseerde 

advertenties te leveren. 

Anonieme id gegenereerd door 

cookies, pixeltags of 

soortgelijke technologieën die in 

webpagina's en e-mails voor 

gebruikers zijn ingesloten. 

 Affilio 

Uitvoeren van 

retargeting-campagnes 

om gepersonaliseerde 

advertenties te leveren. 

Anonieme id gegenereerd door 

cookies, pixeltags of 

soortgelijke technologieën die in 

webpagina's en e-mails voor 

gebruikers zijn ingesloten. 

 Resultados Digitais 

Uitvoeren van 

retargeting-campagnes 

om gepersonaliseerde 

advertenties te leveren. 

Anonieme id gegenereerd door 

cookies, pixeltags of 

soortgelijke technologieën die in 

webpagina's en e-mails voor 

gebruikers zijn ingesloten. 

 

Netfluential Ltd. 

(Verenigd 

Koninkrijk), 

LatentView 

Analytics 

Corporation (VS, 

VK, India), Firefish 

Ltd. (Verenigd 

Koninkrijk), 

FocusVision 

Worldwide Inc. 

(VS), Focus Vision 

Inc (Verenigd 

Koninkrijk) 

Klantenservice- en 

marketingenquêtes 

uitvoeren. 

Naam, e-mailadres, 

telefoonnummer, land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/consument, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 Greenberg Inc. (VS) 

Klantenservice- en 

marketingenquêtes 

uitvoeren. 

Naam, e-mailadres, 

telefoonnummer, rekeningtype, 

type en aard van aangeboden of 

gebruikte PayPal-services en 

relevante transactiegegevens. 

 

Hall & Partners 

Europe Ltd. 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Klantenservice- en 

marketingenquêtes 

uitvoeren. 

Naam, e-mailadres, 

telefoonnummer, rekeningtype, 

type en aard van aangeboden of 

gebruikte PayPal-services en 

relevante transactiegegevens. 

 

Clear Score 

Technology Ltd. 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Doelgerichte 

campagnes uitvoeren 

om gepersonaliseerde 

advertenties te leveren. 

Anonieme id gegenereerd door 

cookies, pixeltags of 

soortgelijke technologieën die in 

webpagina's, advertenties en e-

mails voor gebruikers zijn 

ingesloten. 

 VivaKi GmbH 

(Duitsland) 

Anonieme 

gebruikersgegevens 

verzamelen om 

marketingcampagnes 

efficiënt te 

optimaliseren. Gedrag 

op de PayPal-websites 

helpen vaststellen 

teneinde beslissingen 

over gerichte marketing 

en gepersonaliseerde 

advertenties te 

begeleiden. 

Anonieme id gegenereerd door 

cookies, pixeltags of 

soortgelijke technologieën die in 

webpagina's, advertenties, apps 

en e-mails voor gebruikers zijn 

ingesloten. Gegevens over 

apparaat, browser, bezochte 

PayPal-websites. 

 Adjust GmbH 

(Duitsland) 

Gedrag in de mobiele 

app helpen vaststellen 

teneinde beslissingen 

over targeted marketing 

te begeleiden; mobiele 

campagnes in sociale 

netwerken en elders op 

het web op een 

efficiënte manier 

verwerken en 

optimaliseren. 

Anonieme cookie-id, reclame-

id, versleutelde klant-id en 

apparaat-id die door een 

specifieke persoon wordt 

gebruikt, gebeurtenissen in de 

mobiele app over het gebruik 

van de mobiele app door een 

specifieke gebruiker (zoals 

aanmelding, succesvolle 

voltooiing van de transactie), 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

maar geen betaal- en financiële 

gegevens. 

Inhoud van advertenties die 

moeten worden getoond aan 

specifieke gebruikers en, waar 

nodig, de segmentatiegroep 

waartoe deze personen behoren 

voor advertentiedoeleinden. 

 
Quiller Consultants 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Relaties voor het werk 

van de overheid van het 

Verenigd Koninkrijk 

ondersteunen. 

Marketingmateriaal en 

productoverzichten van PayPal. 

Incidentele casestudy over een 

webwinkel. Alle overige 

gedeelde gegevens worden 

openbaargemaakt, bijvoorbeeld 

de reactie op een raadpleging. 

Er worden geen klant- of 

webwinkelspecifieke gegevens 

gedeeld. 

 iProspect 

Optimalisatie van de 

zoekmachine om 

PayPal-marketingteams 

te ondersteunen en 

feedback te geven op 

webdesign en 

siteproblemen. 

Cookie-id, klant-id, land, 

rekeningtype, IP-adres. 

 

Mozoo UK LTD, 

LoopMe Ltd., 4th 

Screen Advertising 

Ltd 

Retargeting-campagnes 

uitvoeren en meten, 

gebruikers indelen in 

segmenten voor 

marketingcampagnes, 

gepersonaliseerde 

advertenties leveren. 

Anonieme cookie-id's, reclame-

id's, geaggregeerde gegevens 

met betrekking tot installaties, 

aanmeldingen en conversies 

 

Crispin Porter 

Bogusky CP+B 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Uitvoeren en meten van 

reclamecampagnes 

Transactiewaarde (alleen voor 

donaties), webwinkelreferentie 

 

Altares D&B 

(EMEA), Informa 

(EMEA), Cerved 

(EMEA), Cribis 

Marketing- en 

bedrijfsgegevens voor 

verkoopdoeleinden, 

bedrijfsgegevens van 

Externe leads (bedrijfsgegevens 

van potentiële klanten). 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

D&B (EMEA), Dun 

& Bradstreet 

(EMEA). 

nieuwe en bestaande 

klanten verwerven en 

verrijken. 

 Fiksu, Inc. (VS) 

Retargeting-campagnes 

uitvoeren en meten om 

gebruikers in te delen in 

segmenten voor 

marketingcampagnes 

met mobiele 

toepassingen van 

PayPal.  

Apparaat-id die wordt gebruikt 

voor het iOS-besturingssysteem 

van Apple als een gebruiker een 

app installeert, zich aanmeldt 

voor de PayPal-services, inlogt, 

incheckt of een profielfoto 

instelt.  

 Market Bridge (VS) 

Klanten in segmenten 

indelen om verbeterde 

serviceverlening 

mogelijk te maken. 

Rekening-id, adres, postcode, 

rekeninggeschiedenis, 

groeigegevens inclusief 

productgebruik en alle 

transactiegegevens. 

 

Select Media Ltd 

(Verenigd 

Koninkrijk), 

AdCompass Ltd 

(Verenigd 

Koninkrijk), 

Cheetah Mobile Inc. 

(China), Fyber 

GmbH (Duitsland) 

Retargeting-campagnes 

uitvoeren en meten om 

gebruikers in te delen in 

groepen voor 

marketingcampagnes. 

Anonieme cookie-id, reclame-id 

en/of apparaat-id om gebruikers 

in te delen in groepen voor 

marketingdoeleinden. 

 

Debby & Ron 

digital LTD (Israel) 

LLC Havas Digital 

(Havas Rusland) 

Online mediabureau dat 

digitale media koopt om 

voor PayPal-services en 

-producten te 

adverteren. 

Deze bureaus verwerken vaak 

anonieme cookies, apparaat-id's, 

targetinglijsten, versleutelde e-

maillijsten om onze 

consumenten via 

medianetwerken te kunnen 

bereiken. 

 

Ogury Ltd 

(Verenigd 

Koninkrijk), Adara, 

Inc (VS), 

RadiumOne, Inc 

(VS), 

Retargeting-campagnes 

uitvoeren en meten om 

gebruikers in te delen in 

segmenten voor 

marketingcampagnes, 

gepersonaliseerde 

advertenties tonen. 

Anoniem cookie-id gegenereerd 

door cookies, pixeltags of 

soortgelijke technologieën die in 

webpagina's en e-mails geleverd 

aan gebruikers zijn ingesloten, 

reclame-id en/of apparaat-id. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

Microsoft Online 

Inc, Commission 

Junction (VS) 

 
Integral Ad Science, 

Inc. (VS), Moat, Inc 

(VS) 

Reclamecontroleservice

s van derde partijen 

Niet PII-gerelateerde 

gedragssignalen met betrekking 

tot online reclameactiviteiten 

 Hypothesis Inc. 

Klantenservice- en 

marketingenquêtes 

uitvoeren. 

Naam, e-mailadres, 

telefoonnummer, land van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes 

 Borek media GmbH 

(Duitsland) 

Assisteren bij het 

uitvoeren van offline 

directmail- en 

marketingcampagnes. 

Naam, klant-id, e-mailadres, 

adres, bedrijfsnaam, 

domeinnaam, rekeningstatus, 

rekeningvoorkeuren, type en 

aard van de PayPal-services die 

worden aangeboden of gebruikt. 

 LookBookHQ 

(Canada) 

Levering van services 

met betrekking tot de 

LookbookHQ-

producten voor 

contentervaring 

IP-adres van klanten en 

potentiële klanten, e-mailadres 

van klanten 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 
Purestone TFM 

Limited (Verenigd 

Koninkrijk) 

Het voeren van 

interviews met klanten 

en potentiële klanten en 

het verrichten van 

onderzoek op basis 

waarvan 

marketingcommunicatie

middelen zoals 

getuigenissen en 

succesverhalen worden 

samengesteld 

Bedrijfsnaam klant, naam 

contactpersoon, 

telefoonnummer voor contact 

 

Snap Inc. (VS), 

Teads SA 

(Frankrijk), Spotify 

AB (Zweden) 

Uitvoeren van 

retargeting-campagnes 

om gepersonaliseerde 

advertenties te leveren. 

Reclame-id en apparaat-id die 

worden gebruikt door een 

specifieke persoon, 

installatiegegevens en gegevens 

in de app op basis van deze id's 

 Mobext (Verenigd 

Koninkrijk) 

Uitvoeren van 

retargeting-campagnes 

om gepersonaliseerde 

advertenties te leveren. 

Reclame-id en apparaat-id die 

door een specifieke persoon 

worden gebruikt 

 
Apple Search Ads 

(VS) (Verenigd 

Koninkrijk) 

Het opzetten, uitvoeren 

en meten van 

reclamecampagnes op 

het platform Apple 

Search Ads. Apple 

levert reclame-inhoud 

aan gebruikers van 

softwaretoepassingen en 

apparaten van Apple. 

Reclame-id en apparaat-id die 

worden gebruikt door een 

specifieke persoon, 

installatiegegevens en gegevens 

in de app op basis van deze id's 

 Batch Media GmbH 

(Duitsland) 

Voor 

advertentiecontroles en 

zichtbaarheidsmetingen 

Op campagne gebaseerde 

gegevens (tijd, 

campagnegegevens, locatie, 

geografische informatie, 

browserinformatie) alsmede met 

Javascript leesbare gegevens 

van advertentiemateriaal en IP-

adres. 

 Qualtrics (VS) 

Feedback van 

gebruikers over de 

website paypal.com 

verzamelen om 

IP-adres; user agent; browser; 

apparaattype; 

beeldschermresolutie; 

browserformaat, pagina-URL; 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

tevredenheidsscores en 

specifieke 

aanbevelingen voor 

websiteverbeteringen te 

verzamelen, 

websiteproblemen 

direct door 

websitebezoekers laten 

melden 

paginaverwijzing; 

websiteverwijzing; aantal 

pagina's; tijd die op de website 

werd doorgebracht; tijd die 

actief op website werd 

doorgebracht, datum; dag; tijd, 

enquêtestatus (weergegeven, 

gestart, voltooid) en inhoud die 

is ingevuld indien de enquête is 

voltooid, gecodeerde klant-id, 

paginanaam 

 RadiumOne (VS) 

Gebruikersgedrag 

(aanmeldingen en 

transacties) en 

retargeting-campagnes 

uitvoeren en meten om 

bezoekers te herkennen 

en door te sturen via 

gepersonaliseerde 

advertentiecampagnes. 

Anonieme id gegenereerd door 

cookies, pixeltags of 

soortgelijke technologieën die in 

webpagina's, advertenties en e-

mails voor gebruikers zijn 

ingesloten. Reclame-id en 

apparaat-id, versleuteld e-

mailadres, klantreferentie, 

webwinkelreferentie, 

transactiewaarde, 

transactiereferentie, het bedrag 

van de goedgekeurde lening. 

 XING AG 

(Duitsland) 

Uitvoeren van 

retargeting-campagnes 

om gepersonaliseerde 

advertenties te leveren. 

Bedrijfsnamen van bestaande 

webwinkels om deze te 

koppelen aan het 

gebruikersbestand van het 

platform 

 Cosine (Verenigd 

Koninkrijk) 

Marketing van PayPal 

Here 

Naam, achternaam, 

bedrijfsnaam, TPV, aantal 

transacties, adres, e-mailadres 

 Blueshift (VS) 

Geautomatiseerde 

marketing en 

personalisatie mogelijk 

maken 

Naam, achternaam, e-mailadres, 

telefoonnummer, geslacht, 

geboortedatum, lidmaatschaps-

id, plaats, land, overzicht van 

bezochte pagina's en 

aankoopgeschiedenis 

 Smartly (Zweden, 

Finland) 

Reclame op specifieke 

segmenten mogelijk 

maken en nieuwe 

potentiële klanten 

E-mailadres, anonieme id 

gegenereerd door cookies, 

pixeltags of soortgelijke 

technologieën die in 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

vinden. Marketing, 

product- en 

klantenanalyse. 

webpagina's, advertenties en e-

mails voor gebruikers zijn 

ingesloten. Reclame-id en 

apparaat-id, versleuteld e-

mailadres, versleutelde naam, 

versleuteld telefoonnummer, 

versleutelde klantreferentie, 

versleutelde 

webwinkelreferentie, 

transactiewaarde. 

 Precis Digital 

(Zweden) 

Gepersonaliseerde 

advertenties via 

AdWords mogelijk 

maken 

E-mailadres 

 Pipedrive (Zweden) 
Directe verkoop 

mogelijk maken 

Klant-id, bedrijfsnaam, e-

mailadres bedrijf 

 Wunderman 

(Duitsland) 

Gegevensanalyse en 

CRM-strategie. 

Contact- en rekeninggegevens, 

met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot, naam, adres, e-

mailadres, telefoonnummer, 

klantreferentie, geboortedatum, 

anonieme cookie-id, 

reclamereferentie, 

segmentatiegroep waartoe 

dergelijke personen behoren, 

transactiereferentie, aantal 

PayPal-transacties, verhouding 

binnenlandse/internationale 

transacties, frequentie, 

recentheid en volume van 

transacties, soort rekening, 

blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-producten/-

services die worden aangeboden 

of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens. 

 Marketbridge 

Corporation (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 

Decipher Inc. (VS), 

Maru Group Llc 

(VS), Comscore 

(VS), The Nielsen 

Company (VS), 

Factsworks (VS), 

Business Insider 

(VS) Aite Group, 

Llc (VS), 

Meadowlands 

Consumer Center 

Inc (VS), Chadwick 

Martin Bailey (US), 

360I Llc (VS), Mmr 

Research Associates 

(VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 

Tw Lrw Holdings, 

Llc (VS), Galileo 

Kaleidoscope Pty 

Ltd (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Primair onderzoek: er wordt 

geen PII gedeeld. Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

  

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

  

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Primair onderzoek: er wordt 

geen PII gedeeld. Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Euromonitor 

International (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Primair onderzoek: er wordt 

geen PII gedeeld. Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Statista (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Zpo_Ac Nielson 

(VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 IDC (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Aditi Consulting 

(VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 
The Tryst Market 

Research Limited 

(VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Primair onderzoek: er wordt 

geen PII gedeeld. Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Mercator Advisory 

Group (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

Primair onderzoek: er wordt 

geen PII gedeeld. Land/stad van 

ingezetenschap/waar 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

klantenservice en 

marketing. 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Decision Point 

Research Inc (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Primair onderzoek: er wordt 

geen PII gedeeld. Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Highgate Research 

Ltd (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Primair onderzoek: er wordt 

geen PII gedeeld. Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Nepa AB (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Primair onderzoek: er wordt 

geen PII gedeeld. Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Siriusdecisions Inc. 

(VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Primair onderzoek: er wordt 

geen PII gedeeld. Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Pr Uk Ltd (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 
Consumer Search 

Hong Kong Ltd. 

(VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Launchbox, Llc. 

(VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Wire Stone (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 
KAE:Marketing 

Intelligence Ltd 

(VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Macromill, Inc. 

(VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Wavelengths 

Consulting (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Dialogue Research, 

Inc. (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Statista GmbH (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Adcreasians, Inc. 

(VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Primair onderzoek: er wordt 

geen PII gedeeld. Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Sic Em Advertising 

Inc (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

klantenservice en 

marketing. 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 KPMG 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 
Access Markets 

Int'L (Ami) Partners 

(VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Ecommerce Europe 

(VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Primair onderzoek: er wordt 

geen PII gedeeld. Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Tenthwave Digital 

Ll (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Juniper Research 

Limited (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 
Reflect 

Företagsutveckling 

AB (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Market Resonance 

(VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Duepuntozero 

Research Srl (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 IVC Research 

Center (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Lonergan Research 

(VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Delphi Consumer 

Insights (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Primair onderzoek: er wordt 

geen PII gedeeld. Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Aquent (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 MarkMonitor Inc. 

(VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 TRC (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Naam, e-mailadres en 

telefoonnummer. Daarnaast 

toegang tot land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 InSites (VS) 

Uitvoeren van 

onderzoeken over de 

klantenservice en 

marketing. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 Momentive Europe 

UC (Ierland) 

Namens PayPal 

enquêtes verstrekken 

om feedback van 

klanten te verzamelen. 

Klantnaam, bedrijfsnaam, 

telefoonnummers, e-

mailadressen van 

contactpersonen, website, door 

de klant verstrekte gegevens. 

 

Accuity Inc. (VS), 

AdCreasians (VS), 

Admerasia, Inc. 

(VS), Madad 

Marketing LLC 

(VS), Mixpanel Inc. 

(VS), Pierry Inc 

(VS), SixthSense 

Communications 

LLC (Singapore), 

Stewardship 

Marketing Services 

(VS) 

Creatieve strategie en 

ontwikkeling, 

waaronder onderzoek, 

creatieve services, 

marktonderzoek en 

marketing. 

Zoals vereist: naam, e-

mailadres, bedrijfsnaam, adres, 

land van ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

 CallRail Inc (VS) 
Marketingservices 

aanbieden  
Telefoonnummer en locatie 

 Chili Piper (VS) 
Marketingservices 

aanbieden  

Naam, e-mailadres, 

telefoonnummer en 

bedrijfsnaam 

 Marketo (VS) 
Marketingservices 

aanbieden  

Elektronische 

identificatiegegevens 

 Zapier (VS) 
Marketingservices 

aanbieden  
Telefoonnummer en locatie 

 Mixpanel (VS) 

Marketing, product- en 

klantenanalyse. Deze 

verwerking vormt de 

basis voor marketing, 

proces- en 

systeemontwikkeling, 

inclusief testen. 

Hiermee verbeteren we 

ons productassortiment 

en optimaliseren we ons 

klantaanbod. 

Gebruikersnaam, plaats, land, 

regio 

 Appointed (VK) 

Hulp bij 

klantenadministratie en 

marketing  

Naam en e-mailadres van leads 

of klanten om afspraken te 

maken met het salesteam. E-

mailadres en naam van 

werknemer. 

 Eventbrite 
Wedstrijden en 

evenementen beheren 
Naam, e-mailadres 

 HotJar 
Marketing, product- en 

klantenanalyse. 

IP-adres van het apparaat 

(vastgelegd en opgeslagen in 

een geanonimiseerde indeling); 

schermresolutie van het 

apparaat, type apparaat, 

besturingssysteem en type 

browser; geografische locatie 

(alleen land); voorkeurstaal voor 

weergave 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 
Scholz & Friends 

Group GmbH 

(Duitsland) 

Marketingcampagnes 

op sociale media 

ontwikkelen, meten en 

uitvoeren. 

Naam, bedrijfsnaam, adres en 

registratienummer van de 

webwinkel/partner, naam, 

functie, e-mailadres, 

telefoonnummer van de 

contactpersoon van de 

webwinkel, URL van de 

webwinkel, PayPal-

rekeningnummer, door de 

webwinkel gebruikte 

toepassingen van derden, gedrag 

op de PayPal-website. 

 Satrix Solutions, 

LLC (VS) 

Klantenservice- en 

marketingenquêtes 

uitvoeren. 

Naam, e-mailadres, 

telefoonnummer, rekeningtype, 

type en aard van aangeboden of 

gebruikte PayPal-services, en 

relevante transactiegegevens. 

 Prophet Brand 

Strategy, Inc. (VS) 

Klantenservice- en 

marketingenquêtes 

uitvoeren. 

Naam, e-mailadres, 

telefoonnummer, rekeningtype, 

type en aard van aangeboden of 

gebruikte PayPal-services, en 

relevante transactiegegevens. 

 SensorTower, Inc. 

(VS) 

Klantenservice- en 

marketingenquêtes 

uitvoeren. 

Land/stad van 

ingezetenschap/waar 

handelsactiviteiten plaatsvinden, 

gecodeerde referentie, 

frequentie, recentheid en 

volume van transacties, soort 

rekening, blootstelling aan 

marketingmateriaal, 

blootstelling aan 

productprocessen, type en aard 

van de PayPal-

producten/services die worden 

aangeboden of gebruikt, 

klantenservicecontact, 

classificatie van de 

webwinkel/klant, aantal 

webwinkeltransacties, aantal 

maanden actief, andere 

relevante rekening- en 

transactiegegevens, en alle 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

gegevens verkregen door middel 

van enquêtes. 

6. Operationele services 

 People Data Labs 

(VS, VK, CA) 

De gegevens van PDL 

onderzoeken voor 

betaalmodellen - 

transacties 

optimaliseren en 

terugbetalingen 

voorspellen. 

E-mailadres, gebruikersnaam, 

adres, telefoonnummer 

 The ID Co Limited 

(global) t/a DirectID 

Banktransacties 

aanbieden via AISP-

licentie. Maakt 

koppeling tussen 

consumenten-/mkb-

bankrekening en PayPal 

mogelijk. De verstrekte 

gegevens kunnen 

worden gebruikt in 

onbewerkte indeling of 

via analyse-inzichten 

voor kredietrisico's en 

gedurende de volledige 

kredietcyclus, om 

rekening- en 

incassoactiviteiten te 

beheren. Bankrekening- 

en inkomensverificatie 

en categorisatie van 

transacties 

Voor- en achternaam, naam van 

bankrekening, nummer en 

filiaalcode of routingnummer 

 WhatsApp van Meta 

(Verenigde Staten) 

Eenmalige 

toegangscodes 

verzenden voor 

verificatiedoeleinden 

Telefoonnummer 

 Sendbird, Inc. 
Functies voor 

chatberichten bieden. 

Naam, profielfoto en 

chatberichtinhoud. 

 

Zoot Enterprises Inc 

(VS), Zoot 

Enterprises Ltd 

(Verenigd 

Koninkrijk), Zoot 

Gegevensgateway en 

externe services voor 

gegevensintegratie 

verstrekken om de 

overdracht van 

Identiteitsgegevens van klanten, 

inclusief documenten waarmee 

identiteit en adres, 

rekeninggegevens en 

contactgegevens worden 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

Deutschland GmbH 

(DE) 

informatie tussen 

PayPal en 

gegevensbronnen die 

worden gebruikt voor 

kredietverlening, 

risicobeheer, 

fraudeopsporing, 

identiteit en 

verificatiedoeleinden te 

vergemakkelijken en te 

verbeteren. 

geverifieerd, verificatie van 

financiële gegevens, gegevens 

over kredietrekeningprestaties. 

 Taxbit Inc (VS) 

Taxbit biedt services 

voor berekening van 

cryptobelasting voor 

PayPal en de klanten 

van PayPal. Ze 

ondersteunen realtime 

berekeningen van 

winst/verlies van crypto 

en gegevens over 

cryptobelasting in onze 

app en online. Ze 

dienen ook 

cryptobelastingformulie

ren in zoals vereist voor 

PayPal door de 

relevante 

belastingdienst. 

Voor- en achternaam, e-

mailadres, gegevens van 

cryptotransactie 

 Help Scout (VS) 

Help Scout biedt 

functies voor e-

mailondersteuning door 

de klantenservice om 

vragen via e-mail van 

Honey te beantwoorden. 

Honey ondersteunt 

winkelsites in de VS, 

CA, AUS en het 

Verenigd Koninkrijk. 

Teamlid (PP CS en Outsourcers) 

logt in op het Help Scout-

platform (per licentie) en 

reageert op e-mails en vragen 

van de klant. 

 Unbabel Vertaalservices Naam, e-mailadres 

 Risk.Ident GmbH 
Fraudepreventie als 

onderdeel van 
Browsergegevens 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

openstaande 

factuurtransacties 

 Rackspace Inc (VS) 

De levering van 

hosting- en 

opslagservices die het 

voor PayPal mogelijk 

maakt services aan 

klanten te leveren. 

Naam, adres en e-mailadres. 

 

Riverty Services 

GmbH (voorheen 

Paigo GmbH), 

Riverty Services 

Netherlands B.V. 

(Nederland en 

België), Riverty 

Sweden AB 

(Zweden), Riverty 

Norway AS 

(Noorwegen), 

Riverty Services 

Denemarken A/S 

(Denemarken), 

Riverty Finland Oy 

(Finland) 

Incassoservices 

verstrekken. 

 

Helpen bij incasso, 

waaronder het 

verzenden van 

correspondentie; en 

rapportage aan 

kredietrapportagebureau

s over in gebreke 

blijvende klanten. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

rekeningnummer, 

geboortedatum, e-mailadres, 

rekeningtype, rekeningstatus, 

laatste vier cijfers van rekening 

van betaalmethode, filiaalcode, 

rekeningsaldo, details van 

rekeningtransacties en passiva, 

naam van de aanbieder van 

betaalmethoden, toepasselijke 

details van rekeningactiviteiten 

en kopieën van alle 

correspondentie (inclusief, maar 

niet beperkt tot, alle 

correspondentie die relevant is 

voor rapportage aan 

kredietbureaus) van enige zaak 

met betrekking tot bedragen die 

u aan ons verschuldigd bent (of 

die iemand anders aan ons 

verschuldigd is). 

 

Team 4 Collection 

and Consulting 

(Spanje), S.C. Fire 

Credit S.R.L. 

(Roemenië), Gothia 

Financial Group AB 

(Zweden), Gothia 

AS (Noorwegen), 

Gothia A/S 

(Denemarken), 

Gothia Oy 

(Finland), Credit 

Solutions Ltd 

Helpen bij de inning 

van schulden, 

waaronder het 

verzenden van 

correspondentie; en 

rapportage aan bureaus 

voor kredietregistratie 

over in gebreke 

blijvende klanten. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

rekeningnummer, 

geboortedatum, e-mailadres, 

rekeningtype, rekeningstatus, 

laatste vier cijfers van rekening 

voor betaalmethoden, 

filiaalcode, rekeningsaldo, 

details van rekeningtransacties 

en passiva, naam van 

betaalmethodeprovider, van 

toepassing zijnde details van 

rekeninggedrag en kopieën van 

alle correspondentie (inclusief, 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

(Verenigd 

Koninkrijk). 

maar niet beperkt tot, alle 

correspondentie die relevant is 

voor rapportage aan 

kredietbureaus) van elke kwestie 

met betrekking tot bedragen die 

u ons verschuldigd bent (of die 

iemand anders ons verschuldigd 

is). 

 

Begbies Traynor 

Group plc (Verenigd 

Koninkrijk), Moore 

Stephens LLP 

(Verenigd 

Koninkrijk), Moore 

Stephens Ltd 

(Verenigd 

Koninkrijk), Moore 

Stephens 

International Ltd 

(Verenigd 

Koninkrijk), 

Moorhead James 

LLP (Verenigd 

Koninkrijk), Comas 

Srl (Italië), RBS 

RoeverBroennerSus

at GmbH & Co. KG 

(Duitsland), LLC 

Elitaudit (Rusland), 

National Recovery 

Service (Rusland), 

TDX Group Limited 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Onderzoek naar 

(inclusief, maar niet 

beperkt tot, uitvoering 

van activa- en/of 

locatie-inspecties en/of 

bedrijfsevaluaties) en/of 

inning (en/of hulp bij 

inning) van schulden 

van potentieel en 

feitelijk failliete 

klanten. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

rekeningnummer, 

geboortedatum, e-mailadres, 

rekeningtype, rekeningstatus, 

laatste vier cijfers van rekening 

voor betaalmethoden, 

filiaalcode, rekeningsaldo, 

details van rekeningtransacties 

en passiva, naam van 

betaalmethodeprovider en 

kopieën van alle 

correspondentie, van elke 

kwestie met betrekking tot 

bedragen die u ons verschuldigd 

bent (of die iemand anders ons 

verschuldigd is). 

 Webbank (VS) 

Alleen voor klanten die 

ook klant zijn van Bill 

Me Later, Inc.: helpen 

met boekhoud- en 

terugvorderingsservices. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

rekeningnummer, 

geboortedatum, e-mailadres, 

rekeningtype, rekeningstatus, 

laatste vier cijfers van rekening 

voor betaalmethoden, 

filiaalcode, rekeningsaldo, 

details van rekeningtransacties 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

en passiva, naam van provider 

van betaalmethode. 

 Research in Motion 

Limited (VS) 

Toegang en gebruik van 

PayPal mogelijk maken 

via een mobiel apparaat 

(bijvoorbeeld een 

mobiele telefoon of 

PDA). 

Toepasselijke details van uw 

rekeninginformatie die worden 

doorgegeven als onderdeel van 

uw gebruik van PayPal via een 

mobiel apparaat. 

 Digital River Inc. 

(VS) 

Toegang tot en het 

gebruik van PayPal 

mogelijk maken als u 

een Franse N.V., Amex 

International, Maestro, 

Cielo, Redecard, 

Bancomer gebruikt. 

Toegang tot de autorisatie- en 

afwikkelingsgegevens. 

 mediafinanz AG 

(Duitsland) 

Schulden innen, 

informatie opvragen van 

en doorgeven aan 

Schufa, Buergel en 

andere bureaus voor 

kredietreferentie en 

fraudepreventie voor 

PayPal. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

rekeningnummer, 

geboortedatum, bedrijfsnaam, e-

mailadres, rekeningtype, 

rekeningstatus, laatste vier 

cijfers van rekening voor 

betaalmethoden, rekeningsaldo, 

details van rekeningtransacties 

en passiva, naam van provider 

van betaalmethode, van bureau 

ontvangen kredietscore, 

gegevens over 

rekeningprestaties. 

 

Zyklop Inkasso 

Deutschland GmbH 

(Duitsland), PNO 

inkasso AG 

(Duitsland), 

Hanseatische 

Inkasso-Treuhand 

GmbH (Duitsland) 

Schulden incasseren en 

beheren, incassoteams 

ondersteunen in het 

geval van failliete 

klanten. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

rekeningnummer, e-mailadres, 

rekeningtype, rekeningstatus, 

laatste vier cijfers van rekening 

voor betaalmethoden, filiaalcode 

en naam van 

betaalmethodeprovider, 

rekeningsaldo, datum en bedrag 

van laatste betaling, resultaten 

van 

kredietwaardigheidscontroles. 

 Informa Solutions 

GmbH (Duitsland) 

Informatie opvragen 

van en doorgeven aan 

Naam, geboortedatum, 

bedrijfsnaam, rechtsvorm, adres, 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

Schufa, Buergel, andere 

bureaus voor 

kredietreferentie en 

fraudebestrijding en aan 

ID Checker. 

e-mailadres, KvK-nummer, btw-

nummer, telefoonnummer, 

verblijfsduur op adres, periode 

actief, gebruiksduur van PayPal, 

betaalwijze inclusief 

bankrekening- en creditcard-

/bankpasgegevens en relevante 

transactiegegevens, kredietscore 

die namens PayPal is ontvangen 

van een kredietregistratiebureau, 

rekeningnummer, rekeningtype, 

rekeningstatus, rekeningsaldo, 

gegevens over 

rekeningtransacties en passiva, 

gegevens over negatieve 

rekeningprestaties. 

Met het oog op 

identiteitscontrole ook: andere 

informatie uit documenten die 

door PayPal zijn opgevraagd 

voor risicoanalyse en controle 

op naleving van de wet. 

 
P K Consultancy 

Limited (Verenigd 

Koninkrijk) 

Risico's beoordelen en 

mogelijk illegale 

activiteiten en 

schendingen van 

beleidsregels helpen 

opsporen en 

voorkomen. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

rekeningnummer, e-mailadres, 

rekeningtype, laatste vier cijfers 

van rekening voor 

betaalmethoden, rekeningsaldo, 

gegevens over 

rekeningtransacties en passiva, 

rekeningstatus en informatie 

over rekeningprestaties zoals 

vereist voor het doel. 

 

Robertson Taylor 

Insurance Brokers 

Limited (Verenigd 

Koninkrijk) 

Consultancy inzake 

analyse van risico's van 

specifieke webwinkels 

en 

webwinkeltransacties. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

rekeningnummer, 

bedrijfscontactgegevens, 

domeinnaam, e-mailadres, 

rekeningtype, rekeningsaldo, 

gegevens over 

rekeningtransacties en passiva, 

rekeningstatus en informatie 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

over rekeningprestaties zoals 

vereist voor het doel. 

 
Accenture 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Consultancy en 

gegevenscontrole/-

analyse met betrekking 

tot de KPI-gegevens en 

uitgaven van de Global 

Operational Customer 

Service waarin feedback 

en klachten van klanten 

zijn opgenomen, 

teamlidprestaties voor 

zover deze verband 

houden met statistieken 

zoals CSAT, Transfer 

Rate, Repeat Contacts. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadres, rekeningnummer, 

contactgegevens, rekeningtype, 

rekeningsaldo, gegevens over 

rekeningtransacties en passiva, 

rekeningstatus en informatie 

over rekeningprestaties zoals 

vereist voor het doel. 

 

Yesmail Inc. (VS), 

Responsys (VS), 

Silverpop Systems 

Inc. (VS) en e-

Dialog, Inc. (VS), 

Oracle America Inc. 

(VS), Adobe 

Systems 

Incorporated (VS), 

Teradata 

Corporation 

E-mailactiviteiten in 

verband met PayPal-

services uitvoeren 

(inclusief maar niet 

beperkt tot activiteiten, 

klantenservices, 

incasso, 

marketingprogramma's 

en speciale acties). 

Naam, adres, e-mailadres, 

bedrijfsnaam, contactgegevens 

van het bedrijf, domeinnaam, 

rekeningstatus, rekeningtype, 

rekeningvoorkeuren, type en 

aard van de PayPal-services die 

worden aangeboden of gebruikt 

en relevante transactie- en 

rekeninggegevens. 

 Salesforce, Inc. 

(VS) 

E-mailactiviteiten in 

verband met PayPal-

services uitvoeren 

(inclusief maar niet 

beperkt tot activiteiten, 

klantenservices, 

incasso, 

marketingprogramma's 

en speciale acties). 

Naam, adres, e-mailadres, 

bedrijfsnaam, contactgegevens 

van het bedrijf, domeinnaam, 

rekeningstatus, rekeningtype, 

rekeningvoorkeuren, type en 

aard van de PayPal-services die 

worden aangeboden of gebruikt 

en relevante transactie- en 

rekeninggegevens. UUID's van 

Zettle-klanten en 

contactpersonen en andere 

ondersteunende informatie over 

de zakelijke relatie 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 Blue Media S.A. 

(Polen) 

De identiteit verifiëren 

en controleren of een 

gebruiker een PayPal-

rekeninghouder is. 

Verzoeken tot directe 

betaling van gebruikers 

via de Blue Media-

services behandelen. 

Naam en e-mailadres. 

 Consultix GmbH 

(Duitsland) 

Assisteren bij het 

openen van een 

zakelijke PayPal-

rekening voor 

webwinkels die zich 

registreren via de 

betalings- of 

servicegateway van hun 

bank of andere 

contractpartner. 

Alle gegevens die door de 

webwinkel zijn verstrekt 

(rechtstreeks of via de bank of 

een andere contractpartner) voor 

het openen van een zakelijke 

PayPal-rekening (inclusief maar 

niet beperkt tot e-mailadres, 

adres, bedrijfsnaam, 

contactgegevens van het bedrijf 

en bankrekeninggegevens). 

 azionare GmbH 

(Duitsland) 

Prijzen verstrekken in 

het kader van promoties 

op Facebook waarbij 

prijzen te winnen zijn. 

Naam, e-mailadres. 

 

ITELLIUM mobile 

Solutions GmbH 

(Duitsland); CartaSi 

S.p.A - Gruppo 

ICBPI (Italië) 

Assisteren bij de 

productie van 

innovatieve 

betaalmethoden 

(bijvoorbeeld 

toepassingen) en 

verwerking van 

betalingen via 

innovatieve 

betaalmethoden. 

Alle rekeninggegevens. 

 Trustwave Holdings 

Inc. (VS) 

Validatieservices voor 

naleving van PCI 

leveren voor zakelijke 

rekeningen en 

integraties van 

webwinkels. 

Bedrijfsnaam, adres, 

rekeningnummer, type 

webwinkel, gebruikt programma 

voor naleving, PCI-niveau, PCI-

status, vervaldatum van PCI, 

naam, e-mailadres, 

telefoonnummer van 

contactpersoon van webwinkel 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 RR Donnelley and 

Sons Company (VS) 

Afdrukservices bieden, 

zoals afschriften en 

ander gedrukt materiaal. 

Naam, adres, e-mailadres en 

rekeninggegevens. 

 
Scorex (UK) 

Limited (Verenigd 

Koninkrijk) 

Een 

technologieoplossing 

bieden waarmee PayPal 

kredietgegevens van 

gebruikers kan 

verwerken, verzenden 

en ontvangen via de 

gecontracteerde bureaus 

voor kredietreferenties. 

Naam, adres, e-mailadres, 

geboortedatum, verblijfsduur op 

adres, telefoonnummer, 

rechtsvorm, periode actief, 

KvK-nummer, btw-nummer 

(indien van toepassing). 

 OXID eSales AG 

(Duitsland) 

Services in verband met 

de ontwikkeling en 

exploitatie van een 

betalingssysteem voor 

stationaire handel (point 

of sale). 

Alle rekening- en 

transactiegegevens (indien van 

toepassing). 

 Ordermotion, Inc. 

(VS) 

Gegevens verzamelen 

en bestellingen voor het 

product PayPal Here 

(inclusief maar niet 

beperkt tot het apparaat 

met de PayPal Here-

functie) 

aanmaken/leveren 

(direct aan de klant). 

Naam, adres, e-mailadres, 

telefoonnummer, 

creditcardgegevens en PayPal-

betalersreferentie. 

 

Ingram Micro, Inc. 

(VS) en Ingram 

Micro (UK) Limited 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Optreden als uitvoerend 

distributeur van PayPal 

voor het product PayPal 

Here (inclusief maar 

niet beperkt tot het 

apparaat met de PayPal 

Here-functie). 

Naam en adres. 

 Interxion 

Datacenters B.V. 

Ondersteuning aan 

datacenterfaciliteiten 

leveren voor het 

kredietproduct BillSafe. 

Alle relevante rekening- en 

transactiegegevens (zoals van 

toepassing). 

 Lattice Engines, Inc. 

(Verenigde Staten) 

Voorspellende modellen 

ontwikkelen en 

optimaliseren. 

Naam van de webwinkel, naam 

van de contactpersoon, adres, e-



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

mailadres en URL van 

webwinkel. 

 
Interact CC Ltd 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Klanten hulp bieden bij 

de PayPal-service. 

Klantnaam, bedrijfsnaam, 

telefoonnummers, e-mailadres 

van contactpersoon, website, 

bedrijfstak, verzendgegevens, 

kaartgegevens voor de betaling. 

 

D+S 

Communication 

Center Management 

GmbH (Duitsland) 

Hulp bieden bij PayPal-

services aan zakelijke 

klanten. 

Klantnaam, bedrijfsnaam, 

telefoonnummers, e-

mailadressen van 

contactpersonen, website, 

bedrijfstak, aantal PayPal-

transacties, transactievolume via 

PayPal, transactievolume 

uitgesplitst in 

binnenlandse/internationale 

transacties, verzendgegevens, 

kaartgegevens voor de betaling. 

 
The unbelievable 

Machine Company 

GmbH 

BillSafe-toepassing 

hosten op de eigen 

servers. 

Alle rekeninggegevens. 

 Globalcollect 

(Nederland) 

PayPal-transacties 

verwerken; afwikkeling 

van geldzaken buiten 

het PayPal-systeem 

mogelijk maken en 

rapportage. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadressen, verkorte en 

beperkte of volledige gegevens 

over de betaalmethode, 

vervaldatum van 

betaalmethoden, soort PayPal-

rekening, rekeningstatus, laatste 

vier cijfers van rekening voor 

betaalmethoden, filiaalcode, 

rekeningsaldo, gegevens over 

rekeningtransacties. 

 
Zevas 

Communications 

Ltd (Ierland) 

Verstrekken van 

marketingscreening en 

verkoopcontacten met 

zakelijke klanten van 

PayPal. 

Klantnaam, bedrijfsnaam, 

telefoonnummers, e-

mailadressen van 

contactpersonen, website, 

bedrijfstak, aantal PayPal-

transacties, transactievolume via 

PayPal, transactievolume 

uitgesplitst in 

binnenlandse/internationale 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

transacties, verzendgegevens, 

kaartgegevens voor de betaling. 

 
VoiceSage UK 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Services voor het 

mogelijk maken van 

sms-

contactondersteuning. 

Naam, telefoonnummer. 

 Trustly Group AB 

Klanten in staat stellen 

direct geld over te 

maken van hun 

bankrekening naar hun 

PayPal-rekening, 

identiteit controleren en 

controleren of een 

gebruiker een PayPal-

rekeninghouder is, 

verzoeken tot directe 

betaling van gebruikers 

afhandelen die via de 

service voor direct 

opwaarderen van de 

partner verlopen. 

Naam, e-mailadres, IP-adres, 

status van KYC/KYB, 

rekeningactiviteitinformatie, 

landcode, PayPal-rekening-id, 

rekeningbeperking  

 Mediamedics BV 

Klanten de 

mogelijkheid bieden om 

geld direct van hun 

betaalrekening naar hun 

PayPal-rekening over te 

maken. 

Naam, e-mailadres en IP-adres. 

 Applause App 

Quality, Inc. (VS) 

De mogelijkheid bieden 

om PayPal-apps voor 

bètatesten te 

downloaden. 

E-mailadres en land van 

vestiging 

 Google, Inc. (VS) 

In de cloud gebaseerde 

hosting, opslag en 

verwerking van services 

bieden om PayPal te 

helpen en/of in staat te 

stellen 

rekeninggegevens van 

gebruikers en gegevens 

die via hun gebruik van 

PayPal-services worden 

Alle rekeninggegevens, 

gegevens gegenereerd via het 

gebruik en/of nodig voor het 

leveren van PayPal-services en 

meer in het algemeen, alle 

gegevens waarnaar in het 

Privacybeleid wordt verwezen 

(voor elke instantie waarin 

verwezen wordt naar deze 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

gegenereerd te beheren 

en PayPal-services te 

leveren, analyseren en 

verbeteren. 

(paragraaf 8) in bewerkte of 

gecodeerde vorm). 

 Accenture (Ierland) 

Optimalisatie van 

technologie en 

processen voor 

gespreksrouting. 

Land van de klant, teams die 

contact hebben gehad met de 

klant, unieke klantreferentie van 

eindklant van PayPal. 

 

Deloitte Tax LLP 

(VS, Verenigd 

Koninkrijk, 

Luxemburg) 

Deloitte Tax LLP is de 

externe partner van 

PayPal voor naleving 

van de regelgeving. 

Deloitte beoordeelt de 

rekeninggegevens van 

klanten en webwinkels 

van PayPal om te 

bepalen of de 

rekeninghouder aan de 

autoriteiten van 

Luxemburg moet 

worden gemeld voor 

FATCA-doeleinden en 

om het indienen van het 

rapport bij de 

Luxemburgse 

autoriteiten mogelijk te 

maken. 

Rekening van PayPal-klant en 

webwinkel, en bankgegevens, 

naam, adres, e-mailadres. 

Klantnaam of bedrijfsnaam, 

particulier of zakelijk adres, 

fiscaal nummer, klantrekening 

en belastingdocumenten (W-9, 

W8-BEN-E), e-mailadres, 

telefoonnummer, 

rekeningnummer, 

rekeningsaldo, openingsdatum 

rekening, soort rechtspersoon, 

status als burger. 

 iManage LLC 

(Verenigde Staten) 

Documentopslag voor 

de juridische afdeling 

De documenten die zijn 

opgeslagen in het systeem 

bevatten ook klanteninformatie, 

die bijvoorbeeld kan zijn 

opgenomen in een klacht van 

een klant. 

 
Syniverse ICX 

Corporation 

(Verenigde Staten) 

Sms-berichten leveren 

aan klanten 

Mobiele telefoonnummers van 

de klant, International Mobile 

Subscriber Identity (IMSI) en de 

inhoud van sms-berichten 

 
McKinsey & 

Company, Inc. 

(Verenigde Staten) 

Controle van de 

klantenservice, 

beoordeling van de 

werkzaamheden 

Naam, adres, e-mailadres, 

telefoonnummer 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 

VXI Global 

Holdings BV 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Het verkrijgen van 

informatie die nodig is 

om vragen aan de 

klantenservice te 

kunnen beantwoorden 

Volledige naam 

Geboortedatum 

E-mailadres 

Adres 

Telefoonnummer 

Financiële gegevens van bank, 

bankpas en creditcard 

Transactiegeschiedenis 

Bedrijfsgegevens inclusief 

URL's 

SSN/TIN/EIN 

IP-adres 

Gegevens tegenpartij 

 BeRuby (Spanje) 

Onderhoud en 

ondersteuning van een 

betrokkenheidsplatform 

(Dezelfde informatie die wordt 

verstrekt aan een webwinkel) 

Volledige naam, geboortedatum, 

leeftijdsgroep, e-mailadres, 

adres, plaats, staat land 

postcode, rekeningstatus 

(geverifieerd), rekeningtype, 

datum van openen van rekening, 

datum, tijdzone, landinstelling, 

taal 

 Gevekom GmbH 

(Duitsland) 

Hulp bieden bij PayPal-

services aan zakelijke 

klanten. 

Bedrijfsnaam, naam en 

achternaam, e-mailadres, URL 

van de webwinkel, 

winkelsysteem, bedrijfstak, 

telefoonnummer, 

aanmeldingsdatum voor PP 

PLUS, of klant in aanmerking 

komt voor PUI, PayPal-

rekening-ID 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 
US Direct E-

Commerce Limited 

(Ierland) 

Biedt PayPal-

webwinkels de 

mogelijkheid om 

verzendlabels te kopen 

voor de binnenlandse of 

buitenlandse verzending 

van goederen. Biedt 

PayPal-webwinkels en 

hun kopers de 

mogelijkheid om de 

verzendingen in real 

time te volgen. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadres, lijst met gegevens 

over transacties die klaar zijn 

om te worden verzonden, 

waarde van transacties die klaar 

zijn om te worden verzonden, 

objectgegevens 

 

Genesys 

Telecommunication

s Laboratories Inc 

(VS), Performance 

Technology Partners 

LLC (VS) 

Technische teams van 

PayPal assisteren bij het 

oplossen van kwesties 

met betrekking tot 

routing/telefonie. 

Klantnaam, telefoonnummer, 

rekeningnummer 

 

Fire Spa Consulting 

& Debt 

Management (Italië) 

Lowell Investment 

GmbH (DE) 

Simon Bidco 

Limited (VK) 

 

Schulden innen, 

informatie opvragen van 

en doorgeven aan 

Schufa, Buergel en 

andere bureaus voor 

kredietreferentie en 

fraudepreventie voor 

PayPal. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

rekeningnummer, 

geboortedatum, bedrijfsnaam, e-

mailadres, rekeningtype, 

rekeningstatus, laatste vier 

cijfers van rekening voor 

betaalmethoden, rekeningsaldo, 

details van rekeningtransacties 

en passiva, naam van provider 

van betaalmethode, van bureau 

ontvangen kredietscore, 

gegevens over 

rekeningprestaties. 

 
figo GmbH 

(Duitsland), Tink 

AB (Zweden) 

Identiteit controleren, 

de band tussen een klant 

en de bankrekening van 

de klant controleren, 

beslissingen nemen over 

de kredietwaardigheid 

van een klant, het 

risicoprofiel van de 

klant bepalen; controles 

uitvoeren ter 

voorkoming en 

Voor- en achternaam, 

transactiegeschiedenis van de 

rekening, beschikbaar saldo, 

valuta van bestaande rekening 

en IP-adres. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of het 

witwassen van geld, 

PayPal-rekeningen 

beheren en statistische 

analyses uitvoeren; 

rekeningkoppelingen en 

rekeninggegevensservic

e en/of 

betalingsinitiatieservice 

mogelijk maken. 

 

Amazon.com Inc - 

Alexa Web 

Information Service 

(VS) 

Betrouwbaarheid van 

verkoperswebsite 

beoordelen 

Naam, e-mailadres, fysiek adres. 

 

Optima Legal 

Services Limited 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Schulden innen, 

informatie opvragen van 

en doorgeven aan 

Schufa, Buergel en 

andere bureaus voor 

kredietreferentie en 

fraudepreventie voor 

PayPal. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

rekeningnummer, 

geboortedatum, bedrijfsnaam, e-

mailadres, rekeningtype, 

rekeningstatus, laatste vier 

cijfers van rekening voor 

betaalmethoden, rekeningsaldo, 

details van rekeningtransacties 

en passiva, naam van provider 

van betaalmethode, van bureau 

ontvangen kredietscore, 

gegevens over 

rekeningprestaties. 

 
Behaviometrics AB 

t/a BehavioSec 

(Zweden) 

Risico op fraude 

beoordelen. Detectie 

van frauduleuze 

ongeautoriseerde 

rekeningtoegang. 

E-mailadres, online gedrag van 

klant.  

 

Onfido Ltd. 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Microsoft Inc. (VS) 

Identiteit verifiëren; 

vergelijking van 

klantenselfie met 

documentafbeelding; 

training van 

documentherkenning. 

Naam, adres, e-mailadres, 

geboortedatum, rechtsvorm, 

KvK-nummer, btw-nummer, 

documenten als bewijs van 

identiteit en adres, eigendom 

van een betaalmethode of 

andere door PayPal gevraagde 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

documenten en de gegevens 

daarin voor risicoanalyse, 

controle op naleving van de wet 

en kredietdoeleinden. 

Afbeeldingen van klanten uit 

identiteitsdocument en selfie-

afbeelding (indien verstrekt). 

 

WNS Global 

Services Limited 

(Verenigd 

Koninkrijk) 

Identiteitscontrole en 

controles ten behoeve 

van preventie en 

opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of 

witwaspraktijken. 

Naam, adres, e-mailadres, 

geboortedatum, rechtsvorm, 

KvK-nummer, btw-nummer, 

documenten als identiteitsbewijs 

en bewijs van adres, eigendom 

van een betaalmethode of 

andere door PayPal gevraagde 

documenten en de daarin 

opgetekende gegevens voor 

risicoanalyse en 

nalevingsdoeleinden. 

 Gigya, Inc. (VS) 

Identiteit controleren en 

controles uitvoeren in 

het kader van het 

voorkomen en opsporen 

van misdaad, inclusief 

fraude en/of witwassen 

van geld; onderzoeken 

en tests uitvoeren naar 

de geschiktheid van 

nieuwe producten. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadres, gesproken woorden 

van de klant, toetsenbord- en 

cursorgedrag van de klant bij het 

gebruik van PayPal-website of -

app, inloggevens bij social 

media of identiteitstokens (naar 

keuze van de klant). 

 Boku Identity, Inc 

(VS) 

Identiteitscontrole en 

controles ten behoeve 

van preventie en 

opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of 

witwaspraktijken. 

Naam, adres, geboortedatum, 

IMEI-nummer van mobiele 

apparaat, telefoonnummer en e-

mailadres.  

 Early Warning 

Services LLC 

Verificatieservice via de 

telefoon. 

Identiteitscontrole en 

controles ten behoeve 

van preventie en 

opsporing van 

Naam, adres, telefoonnummer 

en e-mailadres. 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of 

witwaspraktijken. 

 Intrum (SE) 
Incasso van onbetaalde 

facturen. 

Naam, adres, 

burgerservicenummer, 

factuurgegevens. 

 Crashlytics (VS) 

App-analyses, 

crashrapporten en 

statistieken mogelijk 

maken. 

Lidmaatschaps-id, alias, e-

mailadres. 

 LynkMobility 

(Duitsland) 

Sms-berichten leveren 

aan klanten 

Mobiele telefoonnummers van 

de klant. 

 Datanomers (VS) 

Risicobeoordeling voor 

webwinkels. Onderzoek 

naar sociale 

sentimenten. 

Naam, geregistreerde 

bedrijfsnaam, geboortedatum, 

adres, telefoonnummer, fiscaal 

nummer, burgerservicenummer, 

e-mailadres, bedrijfswebsite, 

zakelijke eigenaar/relaties, 

beoordeling van het bedrijf en 

sociale sentimenten. 

 

Booyami, Inc 

(handelend onder de 

naam Finagraph) 

(VS) 

Risicobeoordeling voor 

webwinkels. Onderzoek 

van financiële 

overzichten. 

Bedrijfsnaam, financiële 

overzichten. 

 
BESS Software 

Solutions GmbH 

(Duitsland) 

Levering van software 

aan PayPal om te 

voldoen aan wettelijke 

rapportageverplichtinge

n 

Naam, alle rekeninggegevens, 

kredietgegevens voor 

webwinkels 

 

Lowell Group 

(Verenigd 

Koninkrijk), 

Moorcroft Debt 

Recovery (Verenigd 

Koninkrijk), 

Robinson Way 

Limited (Verenigd 

Koninkrijk), 

Moreton Smith 

Receivables 

Incassoservices 

verlenen. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

rekeningnummer, 

geboortedatum, e-mailadres, 

rekeningtype, rekeningstatus, 

laatste vier cijfers van rekening 

voor betaalmethoden, 

filiaalcode, rekeningsaldo, 

details van rekeningtransacties 

en passiva, naam van 

betaalmethodeprovider en 

kopieën van alle 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

(Verenigd 

Koninkrijk), Fire 

Spa Consulting & 

Debt Management 

(Italië), HFG 

Inkasso GmbH 

(Duitsland) 

correspondentie van elke 

kwestie met betrekking tot 

bedragen die u ons verschuldigd 

bent (of die iemand anders ons 

verschuldigd is). 

 

Credit Management 

Outsource Solutions 

(CMOS) Ltd. 

(Ierland), Lucas 

Credit Services Ltd 

(VK), Bridgewood 

Financial Solutions 

Limited (VK), ARC 

(Europe) Ltd (VK) 

Incassoservices 

verlenen. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

rekeningnummer, 

geboortedatum, e-mailadres, 

rekeningtype, rekeningstatus, 

laatste vier cijfers van rekening 

voor betaalmethoden, 

filiaalcode, rekeningsaldo, 

details van rekeningtransacties 

en passiva, naam van provider 

van betaalmethode en kopieën 

van correspondentie. 

 

Lowell Financial 

Ltd (VK) 

Lowell Portfolio Ltd 

(VK) 

Schuld- en 

rekeninggegevens 

ontvangen voor 

incassodoeleinden. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

rekeningnummer, 

geboortedatum, e-mailadres, 

rekeningtype, rekeningstatus, 

gegevens over 

rekeningverplichtingen, kopieën 

van alle correspondentie met 

betrekking tot verschuldigde 

bedragen. 

 

Thomson Reuters 

GRC In. dba. 

Refinitiv (VS) 

Beoordeling van 

strafrechtelijk en 

regulatief risico. KYC-

screening en -toezicht 

(sancties, PEP's). 

Sleutel voor 

internationale 

onderzoeken. 

Voornaam, achternaam, 

geslacht, geboortedatum, land 

van vestiging, geboorteplaats en 

nationaliteit 

 Sitel Group 
Klanten hulp bieden bij 

de PayPal-services. 

Klantnaam, bedrijfsnaam, 

telefoonnummers, e-

mailadressen van 

contactpersonen, website 

 Cedar Rose Int. 

Services Ltd 

Identiteit van klanten 

elektronisch valideren. 
Naam, adres, geboortedatum 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

(Cyprus) 

(Roemenië) 

 Emailage Corp (VS) 

Identiteitscontrole en 

controles ten behoeve 

van preventie en 

opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of 

witwaspraktijken. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadres, openingsdatum 

rekening en IP-adres 

 

Amazon Web 

Services (VS), 

Apptimize, Inc. 

(VS), Atlassian 

Corporation Plc 

(AU), Bodega 

Technologies, LLC 

(VS), Call 

Copy/Uptivity (VS), 

Caribbean Airmail 

(VS), Contentful 

(VS), DataSafe, Inc 

(VS), Dropbox 

(VS), Duo Security 

(VS), Elasticsearch, 

Inc. (VS) 

Hosting- en back-

upservices en 

consultancy- en 

consumentenservices, 

waaronder beheer en 

analyse van oproepen, 

API-beheer, 

gegevensretentie, het 

delen van documenten, 

verificatie, 

bedrijfsbeheer, 

koeriersdiensten, 

mobiele oplossingen, 

pushberichten, e-mail 

en algemene tests.  

Klantnaam, bedrijfsnaam, 

telefoonnummers, e-

mailadressen van 

contactpersonen, alle 

rekeninggegevens en informatie 

die daar betrekking op heeft 

 

Plus Technology, 

Inc. (VS), F5 

NETWORKS, Inc, 

Genpact 

International Inc. 

(VS), Golden Gate 

BBB, Interstage 

Corporation, JAMF 

software, LLC (VS), 

JetBrains Americas, 

Inc. (VS), Level 3 

Communications, 

Inc (VS) Microsoft 

Corporation (VS), 

NCC Group 

Security Services 

Inc. (VK), Nutanix, 

Hosting- en back-

upservices en 

consultancy- en 

consumentenservices, 

waaronder beheer en 

analyse van oproepen, 

API-beheer, 

gegevensretentie, het 

delen van documenten, 

verificatie, 

bedrijfsbeheer, 

koeriersdiensten, 

mobiele oplossingen, 

pushberichten, e-mail 

en algemene tests.  

Klantnaam, bedrijfsnaam, 

telefoonnummers, e-

mailadressen van 

contactpersonen, alle 

rekeninggegevens en informatie 

die daar betrekking op heeft 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

Optimizely, Inc., 

Packet Fusion 

(ShoreTel), PayKii, 

Inc., Quality 

Technology 

Services, Quantum 

Corporation, 

Segment.io, Inc, 

Signed & Delivered 

(Filipijnen), 

Soluciones BK SA 

(Guatemala), Splunk 

Inc., Sykes 

Enterprises 

Incorporated (El 

Salvador), 

SynapsIndia (India), 

TWILIO, Inc. (VS), 

Urban Airship, Inc., 

Usable Net, VXI 

Global Solutions, 

LLC (Filipijnen), 

VXI Global 

Solutions,LLC 

(Filipijnen) 

 1099 Pro, Inc. (VS) 
Belastinggerelateerde 

services 

Naam, adres, gegevens van de 

betaalmethode van de gebruiker 

en door de overheid verstrekt 

identiteitsbewijs 

 Agreement Express 

(VS) 
Onboarding van klanten 

Naam, geboortedatum, adres, e-

mailadres, telefoonnummer, 

fiscale nummers, betaalkaart- en 

bankrekeninggegevens en door 

de overheid verstrekte 

identificatiedocumenten 

 Arroweye (VS) 
Productie en distributie 

van kaarten 

Naam, adres, gegevens van 

betaalmethode van gebruiker 

 
BC Records 

Management 

Services (Canada) 

Administratiebeheer Naam en rekeninggegevens 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 Blackline (VS) 
Boekhoudkundige 

services 

Naam en gegevens van 

betaalmethoden 

 Caseware (Canada) 

Oplossingen om 

witwaspraktijken te 

bestrijden 

Naam, adres, e-mailadres, 

identificatiegegevens, gegevens 

van de betaalmethoden van de 

gebruiker en gegevens van 

betaaltransacties 

 Citrix Sharefile, 

LLC (VS) 

Boekhoudkundige 

services 

Naam, adres, e-mailadres, 

identificatiegegevens, gegevens 

van de betaalmethoden van de 

gebruiker en gegevens van 

betaaltransacties 

 IRS Compliance 

(VS) 

Belastinggerelateerde 

services 

Naam, adres, gegevens van de 

betaalmethode van de gebruiker 

en door de overheid verstrekt 

identiteitsbewijs 

 Kyriba Corp (VS) Kasbeheer Rekeninggegevens 

 Logmein (VS) 
Software voor toegang 

op afstand 
Naam, adres, e-mailadres 

 Netsuite, Inc. (VS) 
Boekhoudkundige 

services 

Naam, adres, e-mailadres, 

telefoonnummer en 

bankrekeningnummer 

 

Peer 1 Network 

Enterprises, Inc. 

(Canada), Switch 

Ltd. (VS) 

Datacenterfaciliteiten 

Naam, e-mailadres, 

telefoonnummer, 

identificatiegegevens, gegevens 

van betaalmethoden en 

gegevens van betaaltransacties 

 
Thames Card 

Technology Limited 

(VK) 

 Naam, adres, gegevens van 

betaalmethode van gebruiker 

 TransPerfect (VS) Vertaalservices 

Naam, adres, e-mailadres, 

identificatiegegevens, gegevens 

van de betaalmethoden van de 

gebruiker en gegevens van 

betaaltransacties 

 Venio LLC (VS) 
Services voor niet-

opgeëiste eigendommen 

Naam, adres, rekeninggegevens 

en rekeningsaldo 

 WalkMe (VS) Rapportage en analyse Gebruikersnaam 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 Textalk (Zweden) 
Bestellingen en/of 

aankopen beheren 

Naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadres, btw-nummer, 

creditcard-/betaalgegevens 

 Tableau (VS) Rapportage en analyse 
Organisatie-UUID's, transacties, 

transactiewaarde 

 Smartling (VS) 
Hulp bij 

gebruikerservaring 

Bedrijfsnaam, naam van 

webwinkel, inhoud op openbare 

websites, e-mailadres, 

locatiegegevens 

 Sinch (wereldwijd) 

Voor levering van onze 

services en producten, 

om relevante 

overeenkomsten met 

onze webwinkels na te 

komen en de zakelijke 

relatie met onze 

webwinkels te beheren. 

Handelsnaam van webwinkel, 

telefoonnummer van eindklant 

 

Sentry.io (VS), 

Papertrail (VS), 

Fabric Inc (VS), 

AppSignal 

(Nederland) 

Voor klantenanalyse, 

het beheren van Zettle-

services en voor interne 

activiteiten, waaronder 

het oplossen van 

problemen, 

gegevensanalyse, testen, 

onderzoek en 

statistische doeleinden. 

Logboeken van webwinkels 

 Mandrill (VS) 

Voor levering van onze 

services en producten, 

om relevante 

overeenkomsten met 

onze webwinkels na te 

komen en de zakelijke 

relatie met onze 

webwinkels te beheren. 

Naam, e-mailadres 

 MailChimp 
Communicatie met 

webwinkels 
Naam, e-mailadres 

 Webbhuset (SE) 

Magento (VS) 

E-commerceplatform - 

online bestellingen van 

klanten beheren en 

interne administratie 

Naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadres, btw-nummer, 

creditcard-/betaalgegevens 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

voor bestellingen van 

klanten 

 Grafana 

Verbetering van onze 

services en bijdrage aan 

algemene 

bedrijfsontwikkeling, 

zoals verbetering van 

kredietrisicomodellen 

om bijvoorbeeld fraude 

te minimaliseren, 

nieuwe producten en 

functies te ontwikkelen 

en nieuwe zakelijke 

kansen te verkennen. 

Webwinkelgegevens en 

rekeninggeschiedenis 

 Google Cloud 

Platform (VS) 

Cloudservices voor 

hosting en verwerking 

Rekeninggegevens en gegevens 

gegenereerd via het gebruik van 

Zettle-services, benodigd voor 

het leveren, analyseren en 

verbeteren van Zettle-services. 

 InfluxData 

Verbetering van onze 

services en bijdrage aan 

algemene 

bedrijfsontwikkeling, 

zoals verbetering van 

kredietrisicomodellen 

om bijvoorbeeld fraude 

te minimaliseren, 

nieuwe producten en 

functies te ontwikkelen 

en nieuwe zakelijke 

kansen te verkennen. 

Webwinkelgegevens en 

rekeninggeschiedenis 

 Google Firebase 

(VS) 

Voor klantenanalyse, 

het beheren van Zettle-

services en voor interne 

activiteiten, waaronder 

het oplossen van 

problemen, 

gegevensanalyse, testen, 

onderzoek en 

statistische doeleinden. 

Webwinkelgegevens en 

rekeninggeschiedenis 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 Online Partner AB - 

G Suite (VS) 

Naleving van interne 

procedures. 

Alle rekeninggegevens, 

gegevens gegenereerd via het 

gebruik en/of nodig voor het 

leveren van Zettle-services en 

meer in het algemeen, alle 

gegevens waarnaar in het 

Privacybeleid wordt verwezen. 

 Hunter.io, Vitamina 

Communicatie met onze 

webwinkels over onze 

services. 

Naam, e-mailadres, 

telefoonnummer, 

browsergegevens, IP-adres 

 Infrasec Sweden AB 

(Zweden) 

Controle op naleving 

van de toepasselijke 

wetgeving, zoals wetten 

met betrekking tot 

boekhouden en 

bestrijding van 

witwaspraktijken, 

regelgeving inzake 

kapitaaltoereikendheid 

en regels die zijn 

uitgevaardigd door onze 

aangewezen banken en 

relevante 

kaartnetwerken. Dit 

betekent dat we 

persoonsgegevens 

verwerken voor KYC-

vereisten (Know Your 

Customer) om 

witwaspraktijken, 

financiering van 

terrorisme en fraude te 

voorkomen, op te 

sporen en te 

onderzoeken. Daarnaast 

voeren we 

sanctiecontroles uit, 

rapporteren we aan de 

belastingdienst, politie, 

handhavingsinstanties 

en toezichthoudende 

autoriteiten. 

Organisatienummer van 

webwinkel, bedrijfsnaam van 

webwinkel, bedrijfsadres, 

financiële transacties, informatie 

met betrekking tot facturen 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 
Jeeves Information 

Systems AB 

(Zweden) 

Controle op naleving 

van de toepasselijke 

wetgeving, zoals wetten 

met betrekking tot 

boekhouden en 

bestrijding van 

witwaspraktijken, 

regelgeving inzake 

kapitaaltoereikendheid 

en regels die zijn 

uitgevaardigd door onze 

aangewezen banken en 

relevante 

kaartnetwerken. Dit 

betekent dat we 

persoonsgegevens 

verwerken voor KYC-

vereisten (Know Your 

Customer) om 

witwaspraktijken, 

financiering van 

terrorisme en fraude te 

voorkomen, op te 

sporen en te 

onderzoeken. Daarnaast 

voeren we 

sanctiecontroles uit, 

rapporteren we aan de 

belastingdienst, politie, 

handhavingsinstanties 

en toezichthoudende 

autoriteiten. 

Zettle-klanten met een 

privérekening met volledige 

naam, gebruikersnaam, e-

mailadres en telefoonnummer 

 Atlassian (AUS) 
Naleving van interne 

procedures. 
Naam, e-mailadres 

 Looker (VS) 

Interne 

besluitvorming/rapporta

ge. 

Organisatie-UUID's, transacties, 

transactiewaarde 

 FreeIPA 
Systeem voor 

identiteitsbeheer 

Naam van webwinkel, e-

mailadres, rekeninggegevens 

 Amplitude Inc. 

(VS), RStudio 
Klantenanalyses 

App-gedrag, 

webportalgebeurtenissen 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 24 Solutions AB 

(Zweden) 

Controle op naleving 

van de toepasselijke 

wetgeving, zoals wetten 

met betrekking tot 

boekhouden en 

bestrijding van 

witwaspraktijken, 

regelgeving inzake 

kapitaaltoereikendheid 

en regels die zijn 

uitgevaardigd door onze 

aangewezen banken en 

relevante 

kaartnetwerken. Dit 

betekent dat we 

persoonsgegevens 

verwerken voor KYC-

vereisten (Know Your 

Customer) om 

witwaspraktijken, 

financiering van 

terrorisme en fraude te 

voorkomen, op te 

sporen en te 

onderzoeken. Daarnaast 

voeren we 

sanctiecontroles uit, 

rapporteren we aan de 

belastingdienst, politie, 

handhavingsinstanties 

en toezichthoudende 

autoriteiten. 

Zettle-klanten met een 

privérekening met volledige 

naam, gebruikersnaam, e-

mailadres en telefoonnummer 

 Skopenow Inc. (VS) 

Identiteitscontrole en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen. 

Naam, locatie, telefoonnummer, 

e-mailadres, gebruikersnaam, 

geboortedatum, banen, scholen. 

 Selz.com Pty Ltd. 

(Australië) 

Gebruik van e-

commerceplatform en -

service door 

webwinkels mogelijk 

maken 

Naam, e-mailadres, IP-adres, 

telefoonnummer, bedrijfsnaam 

en bedrijfs-id, bedrijfseigenaar 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 Scrive AB (Zweden) 

Oplossing voor 

elektronische 

handtekening 

E-mailadres, naam 

 Redpill Linpro MS 

AS (Noorwegen) 

IT-activiteiten 

(gegevensopslagservice

s voor Noorse 

kassaoplossingen) 

IP-adres, gebruikersnaam, 

apparaat-id 

 

Codat Limited 

(Verenigd 

Koninkrijk); 

Sharespine AB 

(Zweden) 

Standaardiseren van 

ingebouwde 

boekhoudsoftware voor 

gegevensuitwisseling 

tussen 

boekhoudsoftwarepakke

tten en Zettle 

E-mailadressen, namen, 

boekhoudgegevens 

 Selz.com Pty Ltd. 

(Australië) 

Gebruik van e-

commerceplatform en -

service door 

webwinkels mogelijk 

maken 

Naam, e-mailadres, IP-adres, 

telefoonnummer, bedrijfsnaam, 

bedrijfs-id, bedrijfseigenaar 

 
Mailgun 

Technologies Inc, 

(VS) 

De juistheid van het e-

mailadres bevestigen 
E-mailadres 

 

Zecible (FR), 

iCOVER (Frankrijk) 

Mediapost (FR) 

Identiteitscontrole en 

controles ten behoeve 

van preventie en 

opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of 

witwaspraktijken. 

Naam, adres, geboortedatum 

 Temenos AG (FR) 

Het registratiesysteem 

voor closed-end 

kredieten (Frankrijk). 

Klantnaam, geboortedatum, 

privéadres, e-mailadres, 

telefoonnummers, inkomen. 

 Integreon Managed 

Solutions Inc. (VS) 

Ondersteuningsservices 

inzake juridisch advies 

Naam, adres, telefoonnummer, 

e-mailadres, bedrijfsnaam, URL, 

PayPal-rekeningreferentie en 

andere ondersteunende 

informatie over de zakelijke 

relatie, zoals (maar niet beperkt 

tot) naam en gegevens van de 

contactpersoon bij de 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

webwinkel en/of partner via wie 

de webwinkel is aangemeld, 

beschrijving van via PayPal 

verkochte producten, 

opmerkingen over de 

communicatie en 

aanmeldingsinformatie, interne 

beslissingen over de webwinkel, 

berekeningen van de omzet en 

andere door de webwinkel 

verstrekte bedrijfsinformatie en 

informatie die relevant is voor 

speciale integraties van 

webwinkels, naam en adres van 

bank. 

 Cisco Systems Inc 

(VS) 

Veilige 

gegevensoverdracht 

mogelijk maken 

Rekeninggegevens 

 GiroSolution AG 

(Duitsland) 

Duitse gebruikers in 

staat stellen direct geld 

aan hun PP-rekening toe 

te voegen via GiroPay 

(internetbetaalsysteem 

in Duitsland). 

Naam, e-mailadres, IP-adres 

 

Nordea Bank Plc 

(Finland), 

Swedbank LC&I, 

Svenska 

Handelsbanken AB 

(Zweden) 

Mogelijk maken van 

identiteitscontrole 

Naam, adres, geboortedatum en 

nummer van identiteitsbewijs 

 
Belgian Mobile ID 

NV (BE), Telia 

Sverige AB (SE) 

Mogelijk maken van 

identiteitscontrole 

Naam, adres, geboortedatum en 

nummer van identiteitsbewijs 

 

Vonage Holdings 

Corp.(VS), Nexmo 

Ltd. (Verenigd 

Koninkrijk), 

NewVoiceMedia 

Ltd. (Verenigd 

Koninkrijk), Vonage 

Business, Inc. (VS), 

Identiteitscontrole en 

controles ten behoeve 

van preventie en 

opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of 

witwaspraktijken. 

Naam, adres, geboortedatum, 

IMEI-nummer van mobiele 

apparaat, telefoonnummer en e-

mailadres 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

Nexmo Inc. (VS), 

Plivo, Inc. (VS), 

Mitto AG 

(Zwitserland) 

 Intrado Corporation 

(VS) 

Uitvoering van 

identiteitscontroles en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen 

Naam, adres, telefoonnummer, 

geboortedatum, IMEI-nummer 

van mobiele telefoon en e-

mailadres. 

 
Zumigo Inc. (VS), 

Payfone Inc. (VS), 

Prove Inc. (VS) 

Verificatieservice via de 

telefoon. 

Telefoonnummer- en 

identiteitscontrole en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen. 

Naam, adres, geboortedatum, 

telefoonnummer, e-mailadres 

 

iconectiv LLC (VS), 

Netnumber Inc. 

(VS), Twilio, Inc. 

(VS), Tyntec, LTD 

(VK), X-Connect 

(VK), Open Market 

(VS), TMT 

Analytics (VK) 

Verificatieservice via de 

telefoon. 

Telefoonnummer- en 

identiteitscontrole en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen. 

Telefoonnummer 

 

Sekura LTD (VK), 

TMT Analysis LTD. 

(VK), Hutchison 

Drei Austria GmbH 

(AT), Proximus 

(BE), Hi3G (DK), 

Vodafone Ukraine 

(UA), Vodafone 

GmbH (DE), 

Koninklijke KPN 

N.V. (NL), 

Vodafone 

Netherlands (NL), 

Play P4 (PL), 

Telenor Norway 

Verificatieservice via de 

telefoon. 

Telefoonnummer- en 

identiteitscontrole en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen. 

Telefoonnummer, naam, adres 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

(NO), Hutchison 

Telecom (IE, IT, 

SE, VK), T-Mobile 

(DE), BICS SA/NV 

(BE) 

 

Google Inc. (VS), 

Google Ireland, Ltd. 

(IE), Google Asia 

Pacific Pte. Ltd. 

(SG) 

Identiteit controleren; 

automatische extractie 

van gegevens van 

afbeeldingen van 

documenten en validatie 

van 

documenten/opsporing 

van vervalsingen. De 

geschiktheid van 

nieuwe producten en 

services onderzoeken en 

testen; training van 

documentherkenning; 

gezichtsherkenning en -

vergelijking. 

Criminaliteit, waaronder 

fraude en/of 

witwaspraktijken, 

voorkomen en 

opsporen. Uitvoering 

van identiteitscontroles 

en controles ter 

preventie en opsporing 

van misdrijven, 

waaronder fraude en/of 

witwassen 

Naam, adres, e-mailadres, 

geboortedatum, rechtsvorm, 

KvK-nummer, btw-nummer, 

afbeelding van klant, 

identiteitsbewijs, adresbewijs of 

andere documenten die door 

PayPal zijn opgevraagd en de 

gegevens die hierin zijn 

opgenomen, voor risico- en 

nalevingsdoeleinden. 

 

EE (VK), Three 

(HK), O2 (VK, GR), 

Telekom 

Deutschland (DE, 

GR), Eircom 

Limited (IE), Grupo 

MásMóvil 'Yoigo' 

(ES), Telecom Italia 

TIM S.p.A. (IT), 

Wind Tre S.p.A. 

(IT), PJSC 

Uitvoering van 

identiteitscontroles en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen 

Naam, adres, geboortedatum, 

IMEI-nummer van mobiel 

apparaat, telefoonnummer, 

openingsdatum van rekening 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

VimpelCom 

'Beeline' (RU), 

MegaFon (RU) 

 

Play (LU), 

Polkomtel, 'Plus' 

(IE), Millicom 

International 

Cellular SA (LU), 

Mobile TeleSystems 

'MTS' (RU), 

Rostelecom 'Tele2' 

(RU), Deutsche 

Telekom AG (DE, 

GR), Virgin Group 

Ltd, 'Virgin Mobile' 

(VK) 

Uitvoering van 

identiteitscontroles en 

controles ter preventie 

en opsporing van 

misdrijven, waaronder 

fraude en/of witwassen 

Naam, adres, geboortedatum, 

IMEI-nummer van mobiel 

apparaat, telefoonnummer, 

openingsdatum van rekening 

 Cardinal Commerce 

Corporation (VS) 

Verificatie van identiteit 

en verstrekking van 

veilige 

verificatieservices 

Naam, adres, 

transactiegegevens, landcode, 

gegevens over betaalmethode, 

apparaatgegevens, valutacode, 

webwinkelreferentie 

 

Paigo GmbH 

(Duitsland)  

Arvato Financial 

Solutions 

Incassoservices 

verlenen. 

Naam, adres, telefoonnummer, 

rekeningnummer, 

geboortedatum, e-mailadres, 

rekeningtype, rekeningstatus, 

laatste vier cijfers van rekening 

voor betaalmethoden, 

filiaalcode, rekeningsaldo, 

details van rekeningtransacties 

en passiva, naam van 

betaalmethodeprovider en 

kopieën van alle 

correspondentie van elke 

kwestie met betrekking tot 

verschuldigde bedragen. 

7. Groepsbedrijven 

PayPal kan gegevens intern delen met groepsentiteiten wereldwijd. Zie de paragraaf 

'Internationale overdrachten van gegevens' in de Privacyverklaring voor meer 

informatie. 

8. Commerciële partners 



Categ

orie 

Naam van de derde 

en rechtsgebied 

(tussen haakjes) 

Doel Openbaargemaakte gegevens 

 

EOS Deutscher 

Inkasso-Dienst 

GmbH (Duitsland), 

Coeo Inkasso 

GmbH (Duitsland) 

Op maat gemaakte 

services en assistentie 

leveren aan zakelijke 

klanten die PayPal 

gebruiken 

Transactiereferentie, PayPal-

rekeningreferentie, bedrag, 

transactiedatum, betaalmethode 

Betreffende de kolom Doel heeft elke derde, met uitzondering van de regelgevende 

instanties, bepaalde betalingsverwerkers, bureaus voor kredietreferentie en 

fraudebestrijding en de groepsbedrijven die aan het eind van deze tabel worden genoemd, 

het doel de verplichtingen uit te voeren waarvoor PayPal een contract met de genoemde 

instelling is aangegaan. De regelgevende instanties doen wat ze volgens hun 

regelgevingsdoelstellingen en -eisen dienen te doen. Indien dit expliciet is aangegeven in 

de tabel, kunnen de betalingsverwerkers en de bureaus voor kredietreferentie en 

fraudebestrijding de gegevens gebruiken in hun respectievelijke databases en doorsturen 

naar derden ten behoeve van fraudepreventie en beoordeling van de kredietwaardigheid, 

overeenkomstig hun respectievelijke voorwaarden. 

 


