Privacy Statement
De Onderlinge van 1719 vindt bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk. Wij
verwerken en bewaren uw gegevens daarom volgens de Algemene Verordening
Gegevensverwerking (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars.
Waarom Verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
- Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
- Het beoordelen en accepteren van u als nieuwe verzekeringnemer
- Het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten
- Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of
identiteitsfraude)
- Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen
- Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van onze dienstverlening en die
van de financiële sector.
Welke persoonsgegevens verwerken wij
Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de beoordeling, acceptatie
afwikkelen en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten.
Dit betreft de volgende gegevens: geslacht, naam, adres, woonplaats, e-mailadres,
telefoonnummer, geboortedatum, (aanvullende) medische gegevens en uw IBAN.
Wij werken samen met organisaties die namens ons persoonsgegevens bewerken. Deze
samenwerking is vastgelegd in een verwerkersovereenkomst die voldoet aan wettelijke
bepalingen zoals de AVG.
Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden.
Wat zijn uw rechten?
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet
van u mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze
hieronder samen.
a) Recht van inzage: U mag uw gegevens bij ons opvragen.
b) Recht van correctie: Indien uw gegevens niet juist zijn kunt u om correctie vragen.
c) Recht van verwijdering: U kunt ons vragen uw gegevens te verwijderen. Het kan zijn
dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen omdat wij uw gegevens nog nodig
hebben, bijvoorbeeld om ons aan een wet te houden.
d) Recht op overdraagbaarheid: U kunt ons vragen uw gegevens over te dragen aan een
derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek
zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
e) Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens.
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Hoe lang bewaart de Onderlinge van 1719 uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het beheren en afwikkelen van
de overeenkomst. Daarnaast hanteren we de wettelijke bewaartermijn.
Wijzigingen
De Onderlinge van 1719 heeft het recht om dit privacy statement te wijzigen. Op deze
pagina vindt u altijd de meest recente informatie.
Klachten
Klachten die verband houden met uw rechten op gebied van Privacy kunt u als andere
klachten bij ons indienen, waarbij de interne klachten procedure geldt. Zie hiervoor
elders op de site. Klachten over uw rechten op gebied van Privacy kunt u echter ook
rechtstreeks indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de bevoegde rechter.
Fraude
In verband met een verantwoord acceptatie-, risico en fraudebeleid kunnen wij uw
gegevens raadplegen en vastleggen bij de databank van de Stichting Centraal Informatie
Systeem. Het doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het
privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing.
Meer informatie stichtingcis.nl. Stichting CIS, Postbus 124, 3700 AC Zeist.
COOKIES
Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die
door onze website op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt
direct als u onze website bezoekt. Het gaat hier om zgn. functionele en analytische
cookies.
Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het
gebruik van onze website te kunnen analyseren.
Wij slaan geen gegevens op van gebruikers van onze website.
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