Privacy en persoonlijke gegevens.
Deze privacyverklaring legt uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe en waarom we dit
doen én met wie deze gegevens worden gedeeld.
1. Wie zijn wij?
Correct Verzekerd is een onafhankelijk assurantiekantoor. Wij zijn niet gebonden aan bepaalde
verzekeraars. We bemiddelen in particuliere en zakelijke schadeverzekeringen. Hiertoe hebben we
een aanstelling bij verzekeringsmaatschappijen en serviceproviders.
Correct Verzekerd is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij houden
ons hiervoor aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?
Als u een verzekering bij ons aanvraagt, verzamelen en verwerken we de volgende persoonlijke
gegevens van u:
• Naam, adres en woonplaats.
• Geslacht, geboortedatum en leeftijd van de verzekerde personen.
• Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en uw adresgegevens).
• Betalingsgegevens (bankrekeningnummer, etc.).
• Dekkingsgegevens van afgesloten polissen.
• Bij bepaalde verzekeringen: locatiegegevens, kenteken, reisgegevens, nationaliteit,
identiteitsbewijs, rijbewijs, beroep en gezinssamenstelling.
• Gegevens over uw schadeverleden over de afgelopen 5 jaar voorafgaand aan de ingangsdatum
van het verzekeringscontract.
• Gegevens over uw strafrechtelijk verleden en ontzegging van de rijbevoegdheid over de afgelopen
8 jaar voorafgaand aan het sluiten van de verzekeringsovereenkomst.
3. Hoe verzamelen en gebruiken wij persoonlijke gegevens?
Hieronder leest u voor welke doelen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Ook leggen we uit of
we hiervoor wel of geen toestemming van u nodig hebben.
Doelen
Om de premie te berekenen en de hoogte van de korting op de premie
te bepalen aan de hand van uw profiel.

Voor het aanvragen van uw verzekeringsovereenkomst, het beheren
van hieruit voortkomende verzekeringen en om u snel en juist te
kunnen informeren.
Voor onze eigen financiële administratie en de serviceproviders en/of
verzekeringsmaatschappijen waar wij verzekeringscontracten voor u
hebben afgesloten.
Voor marketingactiviteiten, bijvoorbeeld om u te informeren over
producten en diensten die mogelijk interessant zijn. Wij kunnen dit
doen via e-mail, post, telefoon, website en apps. Als u deze vorm van
communicatie niet prettig vindt, kunt u bezwaar indienen of uw
toestemming intrekken (zie punt 9).
Voor profiling. Dit is het verzamelen, analyseren en combineren van uw
persoonsgegevens tot een profiel. Dit heeft als doel onze communicatie
en ons productaanbod aan te sluiten op uw persoonlijke voorkeuren.

Uw toestemming nodig?
Ja, tenzij de verwerking
noodzakelijk is voor
totstandkoming of
uitvoering van de
verzekeringsovereenkomst
nee

nee

Ja, tenzij wij een
gerechtvaardigd belang
hebben bij de verwerking.
(Art. 8 sub f WBP)
Ja, tenzij wij een
gerechtvaardig belang
hebben bij de verwerking.

Daarnaast brengen we met profielen mogelijke (bedrijfs)risico’s in
kaart.

(Art. 8 sub f WBP)

Om fraude, witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen en
te bestrijden. Daarnaast om de veiligheid en integriteit van de
financiële branche, onze organisatie, medewerkers en cliënten te
beschermen.
Om te voldoen aan verplichtingen volgens de wet.

nee

nee

Wij hebben uw persoonlijke gegevens nodig om te kunnen adviseren en bemiddelen in
verzekeringsproducten en onze diensten te kunnen aanbieden en uitvoeren. Als u uw persoonlijke
gegevens niet met ons wilt delen, kunnen wij u geen verzekering aanbieden
die aansluit bij uw specifieke wensen.
4. Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?
Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op een manier die past bij
bovenstaande doelen. Hiervoor kunnen uw gegevens aan serviceproviders en
verzekeringsmaatschappijen bekend gemaakt worden.
Deze partijen zijn verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens.
Deze partijen mogen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten
zonder uw toestemming.
We kunnen gegevens delen bij fusie, verkoop, of overdracht. Daarnaast bij een faillissement of het
overdragen van (een deel van) ons bedrijf, onze activa of aandelen.
Tot slot kunnen we gegevens delen om aan de wet te voldoen. Bijvoorbeeld aan het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) wanneer uw hier een klacht hebt ingediend.
Wij kunnen ook gegevens uitwisselen met Stichting CIS in het kader van fraudebestrijding.
5. Hoe worden uw gegevens beveiligd?
• Tijdens contact momenten (persoonlijk, telefonisch of per e-mail) wordt uw identiteit
gecontroleerd met als doel dat er geen persoonsgegevens, zonder toestemming, aan derden
worden verstrekt.
• Wij dragen zorg voor een “clean desk policy”. Hierdoor blijft de toegankelijkheid van
persoonsgegevens beperkt tot inzage door medewerkers en uitsluitend op het moment van
verwerking.
• Onze medewerkers zijn een geheimhoudingsverklaring met ons kantoor aangegaan.
• Organisatorische/technische maatregelen:
 SSL-verbinding website
 firewall
 up-to-date virusscanners
 beveiligde back-upcyclus
 gecertificeerd inbraakalarm
 sleutelbeheer en sleuteldiscipline
 toekenning van rechten in het kader van toegang tot datasystemen
 essentiële computerapparatuur staat in een afgesloten ruimte
6. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij nodig hebben voor de werkzaamheden die wij voor
u uitvoeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn
geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

7. Wat zijn uw rechten rondom uw persoonlijke gegevens?
Als het volgens de wet mag, heeft u het recht om:
• toegang tot uw persoonlijke gegevens te vragen. Dit kunnen vragen zijn over hoe wij aan de
gegevens komen en waarom ze verwerkt worden of over de contactgegevens van de
verantwoordelijke partijen met wie gegevens kunnen worden gedeeld;
• uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken;
• uw persoonlijke gegevens aan te passen, bijvoorbeeld als u verhuisd bent;
• te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit ons systeem, bijvoorbeeld als we ze niet
meer nodig hebben voor bovengenoemde doelen en wij niet wettelijk verplicht zijn uw gegevens
langer te bewaren.
• een klacht in te dienen bij ons en/of de Autoriteit Persoonsgegevens.
Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens
bij punt 9. Meld hierbij uw naam, adresgegevens, e-mailadres, polisnummer en uw vraag.
8. Hoe kunt u bezwaar maken?
U kunt bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens of ons vragen
hiermee te stoppen. We voldoen aan uw verzoek, behalve als wij volgens de wet toestemming
hebben voor de verdere verwerking. Als u bezwaar wilt maken, kunt u contact met ons opnemen.
U vindt onze contactgegevens bij punt 9.
9. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, neem dan per
e-mail of post contact op:
Correct Verzekerd BV
De Noord 46A
8251 GL DRONTEN
E-mail: info@correctverzekerd.nl

