
Privacyverklaring Gripopgeld.nl  

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op  28 oktober 2021.  

Dit is de privacyverklaring van Gripopgeld.nl. Deze website wordt aangeboden door ABN AMRO Bank N.V., 

gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP te Amsterdam in Nederland. ABN AMRO Bank N.V. is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op de website. Deze website geeft je algemene 

budgettips en informatie over de functionaliteiten van de Grip app.  

Jouw persoonsgegevens  

In deze privacyverklaring lees je hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan als je de website gebruikt. Je kunt 

erop vertrouwen dat we op een zorgvuldige manier met jouw persoonsgegevens omgaan.  

Onze contactpersoon voor jouw vragen over privacy  

We hebben binnen ABN AMRO een functionaris gegevensbescherming. Voor vragen over deze privacyverklaring,  

zie de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. 

Op basis waarvan verwerken wij jouw persoonsgegevens?  

Natuurlijk mogen we jouw persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. In de wet is vastgelegd dat dit 

alleen mag, als er een grondslag is voor de verwerking. Dit betekent dat we jouw persoonsgegevens mogen 

gebruiken, als daar een of meer van de volgende redenen voor zijn:  

Wettelijke verplichting 

 In de wet staan veel regels waaraan we ons als bank moeten houden. Bijvoorbeeld dat we persoonsgegevens 

moeten vastleggen en in sommige gevallen aan anderen moeten geven. Zoals aan justitie bij financiële fraude.  

Toestemming  

Soms moeten we jou om toestemming vragen. Daarover lees je meer bij ‘Het gebruik van persoonsgegevens met of 

zonder jouw toestemming’.  

Gerechtvaardigd belang  

We mogen jouw persoonsgegevens gebruiken als we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. We moeten dan 

kunnen aantonen dat ons belang om jouw persoonsgegevens te gebruiken, zwaarder weegt dan jouw recht op 

privacy. We wegen alle belangen dus af. Maar wanneer is dit? We lichten dit toe met een paar voorbeelden:  

• We beschermen persoonsgegevens van jou, van ons en van anderen.  

• We kunnen persoonsgegevens inzien, als dat noodzakelijk is om gevolgen van fraude te voorkomen en te 

beperken.  

Gebruik van jouw persoonsgegevens met of zonder jouw toestemming  

Soms moeten we jou om toestemming vragen om je persoonsgegevens te mogen gebruiken. Bijvoorbeeld als je 

geen klant bent van ABN AMRO en we willen jou berichten sturen met informatie over de Grip app.  Als je 

toestemming hebt gegeven, kun je deze altijd weer intrekken. Goed om te weten: als we jouw persoonsgegevens 

gebruiken op basis van de wet of een ‘gerechtvaardigd belang’, dan mag dat zonder toestemming. Je kunt hier wel 

bezwaar tegen maken. 

Cookies en vergelijkbare technieken  

De website gripopgeld.nl maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Het gaat om functionele cookies 

en analytische cookies. Functionele cookies zijn vereist om de website goed te laten draaien. Analytische cookies 

kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe een website wordt gebruikt, om het aantal bezoekers bij te houden, 

om te weten hoe de website kan worden verbeterd. We koppelen de websitestatistieken en andere rapporten niet 

aan individuele gebruikers.  

 

https://www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/privacy/klantrechten.html


Met jouw expliciete toestemming kunnen we ook online reclame laten zien. Dit gebeurt met cookies voor (gerichte) 

reclame. Voor het tonen van relevante aanbiedingen gebruiken wij Google Marketing Platform (voormalig 

DoubleClick by Google) en Facebook Business Manager. Wij tonen aanbiedingen op onze eigen website en op 

Facebook, Instagram, op websites van derden en binnen de diensten van Google. 

Wil jij je persoonsgegevens inzien of verbeteren?  

Je hebt het recht om de gegevens die we gebruiken, in te zien. We kunnen jou een overzicht sturen met de 

persoonsgegevens die we van je hebben. Als je gegevens niet kloppen, dan kun je deze laten aanpassen. Het kan 

zijn dat we om aanvullende gegevens vragen om zeker te weten dat jij bent wie je zegt dat je bent, om aan het 

inzageverzoek te voldoen. Meer informatie hierover en het formulier om je verzoek in te dienen vind je op onze 

website.  

Wil jij inzage in je persoonsgegevens of wil je jouw rechten uitoefenen?  

Je hebt het recht om inzage te vragen in jouw persoonsgegevens Ook kun je aan ons vragen je gegevens aan een 

ander door te geven. Dit is het recht op dataportabiliteit. Een verzoek om inzage te krijgen of een van de andere 

rechten kun je uitoefenen via onze website.  

Persoonsgegevens verwijderen?  

Wil je dat wij stoppen met het verwerken van jouw persoonsgegevens?  

Stuur vervolgens een verzoek om jouw persoonsgegevens te verwijderen via onze website. Jouw persoonsgegevens 

zullen dan worden verwijderd, met uitzondering van de gegevens die we op grond van een wettelijke verplichting 

moeten bewaren.  

Wijzigingen van deze privacyverklaring  

We blijven onze diensten ontwikkelen en optimaliseren. Als dit invloed heeft op de wijze waarop jouw 

persoonsgegevens worden verwerkt, laten we dit tijdig weten. Je krijgt dan een bericht met de vindplaats van de 

gewijzigde privacyverklaring en datum waarop de nieuwe privacyverklaring van kracht is.  

Heb je een vraag of een klacht?  

Heb je vragen over deze privacyverklaring?Neem dan contact op met privacy.office@nl.abnamro.com 

Als je het niet eens bent met de manier waarop we met je persoonsgegevens omgaan, kun je bij ons een klacht 

indienen via onze website.  

Ook heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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