PRIVACYVERKLARING
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Van Loon Consultancy/van Weijen Verzekeringen kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u
gebruik maakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met de
verwerking hiervan. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
•
•
•
•
•
•
•

NAW gegevens (naam, adres, woonplaats)
Geslacht, geboortedatum en BSN nummer
Betalingsgegevens(IBAN nummer, etc.)
Emailadres en telefoonnummer
Gegevens van uw paspoort of ID-kaart/rijbewijs
Dekkingsgegevens van de afgesloten polissen

Waarom hebben wij deze gegevens nodig
Wij gebruiken u persoonsgegevens voor het afsluiten van een verzekering of een dienst die wij voor u
verrichten. Tevens elke handeling waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen,
bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending naar of het ter beschikking aan een verzekeringsmaatschappij.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard
Wij bewaren uw gegevens zeven jaar vanaf de datum waarop de verzekering(en) eindigt (eindigen) in
ons bestand; behalve als een kortere of langere bewaarperiode (wettelijk) nodig is. Uw gegevens
worden niet langer gebruikt dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld
Delen met anderen
Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de overeenkomst met uw, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzake, correctie of verwijdering sturen naar info@vanweijenverzekeringen.nl of
winand@vanloonconsultancy.net. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw
verzoek reageren.

Klacht indienen
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als wij het
bovengenoemde niet naleven.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen wij u contact met ons op te
nemen.

Van Loon Consultancy / van Weijen Verzekeringen
Titaniumstraat 41 N, 3067 GD Rotterdam
Telefoon: 010-4206522

