PRIVACYVERKLARING
Verzekeringen PRECURA O.V.V., met maatschappelijke zetel Romeinsesteenweg 564A
te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), verwerkt als verantwoordelijke voor de
verwerking persoonsgegevens van potentiële klanten, klanten en verzekerden
(“betrokken personen”).
PRECURA hecht veel belang aan de bescherming van privacy en verwerkt de
persoonsgegevens van deze personen in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van 27 april 2016, vaak “GDPR” genoemd.
PRECURA behandelt de persoonsgegevens vertrouwelijk en neemt passende
maatregelen om deze te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik.
Doeleinden van de verwerkingen
PRECURA verwerkt de persoonsgegevens van de betrokken personen voor de volgende
doeleinden:
-

het aanbieden of te koop aanbieden van verzekeringsproducten en waarborgen,
de onderschrijving, het beheer en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomsten,
het beheer van de schadegevallen,
het verlenen van verzekeringsdiensten in het algemeen,
de naleving van de toepasselijke (verzekerings)wetgeving,
de naleving van de AssurMiFID-reglementering,
(direct) marketingacties,
de verwerking voor statistische doeleinden, en
de bestrijding van verzekeringsfraude.

Verwerking van gezondheidsgegevens
PRECURA verwerkt gezondheidsgegevens enkel met de schriftelijke toestemming van
de betrokken personen. Deze gegevens worden enkel en alleen verwerkt voor de
volgende doeleinden:
-

de onderschrijving, het beheer en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomsten ,
het beheer van de schadegevallen, en
de bestrijding van verzekeringsfraude.

Als de betrokken personen geen toestemming verlenen voor het verwerken van hun
gezondheidsgegevens, dan kan dat als gevolg hebben dat onderschrijving, het beheer
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en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomsten, met name het beheer van de
schadegevallen, niet kan/kunnen plaatsvinden.
Gezondheidsgegevens worden met grote discretie verwerkt en uitsluitend door daartoe
gemachtigde personen.
Mededeling van persoonsgegevens aan derden
Wanneer dit nodig of aangewezen is, kan PRECURA (sommige) persoonsgegevens
meedelen aan derde dienstverleners, zoals herverzekeringsondernemingen, medische
experten of advocaten die optreden voor PRECURA.
Mededeling aan overheidsinstanties of toezichthouders gebeurt conform de
toepasselijke wetgeving.
Er worden door PRECURA geen persoonsgegevens overgedragen buiten de Europese
Unie.
Bewaring van persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden opgeslagen zolang als nodig voor het beheer van de
verzekeringsovereenkomst, het beheer van de schadegevallen, de acceptatieverplichtingen van PRECURA betreffende de risico’s die ter verzekering worden
aangeboden, en de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen met
betrekking tot de bewaring van documenten en/of gegevens.
Rechten van de betrokken personen
De betrokken personen hebben een recht van inzage, een recht op rectificatie en
wissing en een recht op beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens
conform de door de AVG voorziene voorwaarden.
De betrokken personen kunnen altijd de toestemming voor de verwerking van
(bepaalde) persoonsgegevens die ze gegeven hebben, intrekken. Dit doet geen
afbreuk aan de wettelijkheid van de verwerkingen die zijn gebeurd vooraleer de
toestemming werd ingetrokken. Intrekking van de toestemming kan wel als gevolg
hebben dat bepaalde diensten niet meer kunnen verleend worden.
De personen die een van deze rechten willen uitoefenen, kunnen dat doen door een
gedateerd en ondertekend document, vergezeld van een kopie recto/verso van hun
identiteitskaart, te richten aan:
Verzekeringen PRECURA
Romeinsesteenweg 564A
1853 Grimbergen (Strombeek-Bever).
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PRECURA zal de aanvragen behandelen binnen de door de AVG voorziene termijnen.
Direct marketing
PRECURA verwerkt persoonsgegevens die rechtstreeks bij de betrokken personen of
via derden worden bekomen, met het oog op direct marketing: commerciële acties,
gepersonaliseerde commerciële aanbiedingen van zijn producten, enz.
De betrokken persoon kan zich op elk ogenblik verzetten tegen het verwerken van zijn
persoonsgegevens voor “direct marketing” doeleinden door zich te wenden tot
PRECURA.
Klachten
Indien u als betrokken persoon klachten zou hebben betreffende de verwerking van
uw persoonsgegevens door PRECURA, dan kan u zich richten tot:
Verzekeringen PRECURA
Ter attentie van de Compliance Officer
Romeinsesteenweg 564A
1853 Grimbergen (Strombeek-Bever)
U kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit opgericht door
de wet van 3 december 2017, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.
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