Privacyverklaring 2018
Je leest nu onze privacyverklaring. De verklaring legt uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe en waarom we dit
doen en met wie deze gegevens worden gedeeld.
1.

Wie zijn wij?

Wij zijn Westfriesch AssurantieHuis. Wij hebben een vergunning om te bemiddelen in verzekeringen en het geven van
advies hieromtrent.
Westfriesch AssurantieHuis is verantwoordelijk voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij houden ons hiervoor
aan de wet en regels voor gegevensbescherming.
2.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Als je een verzekering bij ons aanvraagt, verzamelen en verwerken we de volgende persoonlijke gegevens:








Naam, adres en woonplaats.
Geslacht, geboortedatum en leeftijd.
Contactgegevens (telefoonnummers , e‐mailadres, etc.).
Betalingsgegevens (bankrekeningnummer, etc.).
Gegevens die nodig zijn voor de totstandkoming, advisering en beheren van een polis.
Dekkingsgegevens van aan te vragen polissen.
Bij gebruik van de website en apps: type apparaat, browser, taal, datum, tijd en IP‐adres.

3.

Hoe verzamelen en gebruiken wij persoonlijke gegevens?

Hieronder lees je voor welke doelen wij jouw persoonlijke gegevens gebruiken. Ook leggen wij uit of we hiervoor wel of
geen toestemming van je nodig hebben.
Doelen
Voor het bemiddelen , adviseren en beheren van je verzekeringsovereenkomst en om je snel en juist te
kunnen informeren.
Voor onze financiële administratie.
Voor marketingactiviteiten. Wij kunnen dit doen via e‐mail, post, telefoon, website en apps. Als je deze
vorm van communicatie niet prettig vindt, kun je bezwaar indienen of je toestemming intrekken (zie
punt 9).
Voor profiling. Dit is het verzamelen, analyseren en combineren van je persoonsgegevens tot een profiel.
Dit heeft als doel onze communicatie en ons productaanbod aan te sluiten op jouw persoonlijke
voorkeuren. Daarnaast brengen we met profielen mogelijke (bedrijfs)risico’s in kaart.
Voor het nemen van geautomatiseerde beslissingen.

Voor statistische analyses en om onze producten en diensten verder te ontwikkelen.
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.

Is jouw toestemming nodig?
Nee
Nee
Ja, tenzij wij een
gerechtvaardigd belang
hebben bij de verwerking.
Ja, tenzij wij een
gerechtvaardigd belang
hebben bij de verwerking.
Ja, tenzij wij een
gerechtvaardigd belang
hebben bij de verwerking of
uitvoering van de
verzekeringsovereenkomst
Nee
Nee

Nee

Wij kunnen ook persoonlijke gegevens over je ontvangen uit openbare bronnen, van andere organisaties of personen.
Hieronder staan doelen genoemd waarvoor wij geen nadrukkelijke toestemming van je nodig hebben. Als dit het geval is,
verwerken wij deze persoonsgegevens omdat wij dit mogen en/of om te voldoen aan verplichtingen volgens de wet.
Bijvoorbeeld als de verwerking van gegevens noodzakelijk is:






Voor het afsluiten van een overeenkomst of het uitvoeren of beheren ervan.
Om jouw belangen of die van een ander te beschermen.
Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Voor een taak van algemeen belang.
Omdat wij (of andere partijen) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, behalve als de belangen van jou of
een betrokkene zwaarder wegen. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op (zie punt 9).

Wij hebben jouw persoonlijke gegevens nodig om producten en onze diensten te kunnen aanbieden en uitvoeren. Als jouw
persoonlijke gegevens niet met ons wilt delen, kunnen wij je geen verzekering aanbieden die aansluit bij jouw specifieke
wensen.

4.

Wie heeft toegang tot jouw persoonlijke gegevens?

Wij zorgen ervoor dat jouw persoonlijke gegevens worden verwerkt op een manier die past bj de bovenstaande doelen.
Hiervoor kunnen jouw gegevens aan de volgende partijen bekendgemaakt worden: overheden, verzekeraars, andere
verzekeringstussenpersonen, banken en boekhouders en/of accountants. Al deze partijen zijn verantwoordelijk voor de
bescherming van jouw gegevens.
We kunnen je gegevens ook delen met partijen die wij opdracht gegeven hebben om de gegevens te verwerken. Dit zijn:
adviseurs, deskundigen, juristen, reparateurs, artsen, experts en dienstverlenende bedrijven. Deze partijen mogen je
persoonlijke gegevens niet gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten zonder jouw bescherming.
Wij kunnen gegevens delen bij een (geplande) reorganisatie, fusie, verkoop, gezamenlijke onderneming, toewijzing 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 je hier een klacht hebt ingediend over ons of een van onze diensten.
5.

Waar worden mijn persoonlijke gegevens verwerkt?

Je persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door de partijen bij punt 4.
Wij geven je persoonsgegevens nooit aan partijen die geen rechten hebben om ze te verwerken.
6.

Wat zijn je rechten rondom je persoonlijke gegevens.

Als het volgens de wet mag, heb je het recht om:








Toegang tot je persoonlijke gegevens te vragen. Dit kunnen vragen zijn over hoe wij aan de gegevens komen en
waarom ze verwerkt worden. Of over de contractgegevens van de verantwoordelijke partijen, de verwerkers en
andere organisaties of personen met wie gegevens kunnen worden gedeeld.
Je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken.
Je persoonlijke gegevens aan te passen, bijvoorbeeld als je verhuisd bent.
Te vragen om je persoonsgegevens te verwijderen uit ons systeem.
Te vragen of wij de verwerking van jouw persoonlijke gegevens willen beperken.
Je persoonlijke gegevens digitaal te ontvangen, voor jezelf of voor een nieuwe verzekeraar of
verzekeringstussenpersoon.
Een klacht in te dienen bij ons en/of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je hiervan gebruik wilt maken, kun je contact met ons opnemen. Je vindt onze contactgegevens bij punt 9. Meld hierbij
je naam, e‐mailadres, polisnummer (als je die hebt) en je vraag.
7.

Hoe kun je bezwaar maken?

Je kunt bezwaar maken tegen de verdere verwerking van je persoonlijke gegevens of ons vragen hiermee te stoppen. We
voldoen aan je verzoek, behalve als wij volgens de wet toestemming hebben voor de verdere verwerking. Als je bezwaar
wilt maken, kun je contact met ons opnemen. Je vindt onze contactgegevens bij punt 9.
8.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

We bewaren persoonlijke gegevens zeven jaar vanaf de datum waarop de verzekering eindigt, behalve als de een kortere of
langere bewaarperiode (wettelijk) nodig is. We gebruiken de gegevens alleen voor doelen waarvoor we ze hebben
gekregen.
9.

Hoe kun je contact met ons opnemen?

Als je vragen hebt over de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens gebruiken, neem dan per e‐mail of post contact
op:
Westfriesch AssurantieHuis
T.a.v. Data Privacy Officer
Postbus 57, 1606 ZH Venhuizen
E‐mail: info@wahuis.nl
10. Hoe vaak vernieuwen we deze privacyverklaring?
We updaten deze privacyverklaring regelmatig. De laatste versie is beschikbaar op onze website: www.wahuis.nl. Als er een
belangrijke wijziging plaatsvindt, informeren wij je direct. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in mei 2018.

