Gegevensbescherming en verkorte privacyverklaring
De basis
We verzamelen en gebruiken relevante informatie over u om u de verzekeringsdekking te bieden die
u ten goede komt, en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en de verplichtingen van
anderen in de verzekeringsketen.
Deze informatie bevat details zoals uw naam, adres en contactgegevens en alle andere informatie die
we over u verzamelen in verband met de verzekeringsdekking, of de dekking waarvan u profiteert.
Deze informatie kan speciale persoonlijke gegevens bevatten, zoals informatie over uw gezondheid
en eventuele crimineel verleden.
In bepaalde omstandigheden hebben we uw toestemming nodig om bepaalde informatie over u te
verwerken (inclusief persoonlijke gegevens zoals hierboven vermeld). Waar we uw toestemming
nodig hebben, zullen we u dit apart vragen. U hoeft uw informatie niet te geven en u kunt uw
toestemming op het gebruiken van uw informatie op elk moment intrekken door een e-mail te
sturen (zonder echter de wettigheid van de verwerking te beïnvloeden op basis van toestemming
voorafgaand aan de intrekking ervan).
Niettemin, als u geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit invloed hebben op ons
vermogen om de verzekeringsdekking te bieden waarvan u profiteert en daardoor is het mogelijk dat
wij geen dekking kunnen bieden en wij geen schaden kunnen behandelen.
De manier waarop verzekeringen werken, betekent dat uw gegevens kunnen worden gedeeld en
gebruikt door een aantal derde partijen in de verzekeringssector (zowel binnen als buiten NL en
binnen en buiten de EU). Bijvoorbeeld verzekeraars, verzekeringsagenten of verzekeringsmakelaars,
herverzekeraars, experts, (sub)bemiddelaars, regelgevers, handhavingsinstanties, fraude- en
misdaadpreventie- en opsporingsinstanties en verplichte verzekeringsdatabases. We zullen uw
persoonlijke gegevens alleen bekendmaken in verband met de dekking die wordt verstrekt en voor
zover dit wettelijk vereist of toegestaan is.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om dekking te bieden of om te voldoen
aan onze wettelijke of reglementaire vereisten.
Gegevens van andere mensen die u ons verstrekt
Wanneer u ons (of uw verzekeringsagent of -makelaar) gegevens verstrekt over andere personen,
moet u ervoor zorgen dat deze verkorte privacyverklaring aan hen wordt verstrekt
Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, raadpleegt u onze volledige
privacyverklaring die beschikbaar is op onze site.
Klachten en uw rechten.
U heeft rechten met betrekking tot de informatie die wij over u hebben, inclusief het recht op
toegang tot uw informatie. Als u uw rechten wilt uitoefenen neem dan contact met ons op.
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, maar wij
verzoeken u eerst contact met ons op te nemen.

