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Bijlage B-Privacy18
Vanaf 25 mei 2018 vormt deze bijlage een geheel met de verzekeringsvoorwaarden. Op onze website www.allianz-assistance.be vindt u
altijd de meest actuele versie van de algemene voorwaarden en productvoorwaarden van de verzekering.

Bescherming van de persoonsgegevens
Als u de verzekerde bent van de verzekeringsovereenkomst die u gaat onderschrijven, nodigen wij u uit deze nota met uitleg aandachtig te lezen.
Als de verzekeringsovereenkomst wordt onderschreven ten gunste van andere personen dan uzelf (bijvoorbeeld de werknemers of bedrijfsleiders van uw
onderneming, een of meer derden, ...), blijven de rechten en verplichtingen die deze nota beschrijft volledig van toepassing.
Deze verklaring legt uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe en waarom we dit doen én met wie deze gegevens worden gedeeld.
1. Wie zijn wij?
Wij zijn AWP P&C S.A. - Belgian Branch met een statutaire zetel in Parijs, Frankrijk. We handelen ook onder de naam Allianz Global Assistance en zijn onderdeel
van Allianz Partners SAS. Onze organisatie heeft een vergunning waarmee wij verzekeringen en diensten mogen aanbieden. Allianz Global Assistance is
verantwoordelijk voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij houden ons hiervoor aan de geldende wetten en regels voor gegevensbescherming.
2. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?
Als u een verzekering bij ons aanvraagt, verzamelen en verwerken we de volgende persoonlijke gegevens:
• Naam, adres en woonplaats.
• Geslacht, geboortedatum en leeftijd.
• Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, etc.).
• Betalingsgegevens (creditcard, bankrekeningnummer, etc.).
• Dekkingsgegevens van afgesloten polissen.
• Bij gebruik van de website en apps: type apparaat, browser, taal, datum, tijd en IP-adres.
• Bij bepaalde verzekeringen: locatiegegevens, kenteken, reisgegevens, nationaliteit, identiteitsbewijs, beroep en gezinssamenstelling.
• Resultaten met betrekking tot sanctiescreening en/of preventie van misbruiken en verzekeringsfraude.
Daarnaast verzamelen en verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens. Onze alarmcentrale verleent directe hulp bij
het bezoek aan een arts, ziekenhuisopname, een ernstig ongeval of overlijden. Als de alarmcentrale het nodig vindt, kan zij gegevens opvragen bij
een verzekerde, familieleden, hulpverleners en/of bij de behandelende arts. Zij kan deze gegevens verstrekken aan personen die betrokken zijn bij de
hulpverlening. Ook geeft zij de informatie aan onze medisch adviseur.
3. Met welk doel verzamelen en gebruiken wij persoonlijke gegevens?
Hieronder lees je voor welke doelen wij jouw persoonlijke gegevens mogen gebruiken. Ook leggen we uit of we hiervoor wel of geen toestemming van je
nodig hebben.
Is uw toestemming nodig?

Voor het accepteren en uitvoeren van uw verzekeringspolis of de eventuele schadegevallen die uw contract
dekt en de verplichte verzending van informatie over uw verzekeringssituatie.

Nee

Voor onze financiële administratie.

Nee

Voor marketingactiviteiten. Bijvoorbeeld gericht op het vergroten van ons klantenbestand of 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).

Ja, tenzij wij een gerechtvaardigd
belang hebben bij de verwerking

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

Ja, tenzij wij een gerechtvaardigd
belang hebben bij de verwerking

Voor het nemen van geautomatiseerde beslissingen. Bijvoorbeeld om de premie te berekenen en de hoogte van
uw klantvoordeel of loyaliteitskorting te bepalen aan de hand van uw profiel. Daarnaast om uw bezoek aan onze
website te personaliseren door producten, diensten, aanbiedingen en inhoud af te stemmen op uw voorkeuren.

Ja, tenzij de verwerking
noodzakelijk is voor
totstandkoming of uitvoering van
de verzekeringsovereenkomst

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

Nee

Preventie van misbruiken en (verzekerings-)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.

Nee

Om te voldoen aan verplichtingen volgens de wet (zoals het afdragen van belasting).

Nee

Om een risico te herverzekeren. Dit houdt in dat wij zelf een verzekering afsluiten om het risico te spreiden.

Nee
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Wij kunnen ook persoonlijke gegevens over u ontvangen van de overheid
en andere organisaties of personen, zoals bemiddelaars, gevolmachtigd
agenten, werkgevers, hulpverleners, schadebehandelaars, andere verzekeraars, onderzoeksbureaus of instellingen voor fraudepreventie.
Hieronder staan doelen genoemd waarvoor wij geen nadrukkelijke
toestemming van u 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 hiervan.
Om uw 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 u of een betrokkene zwaarder
wegen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op
(zie punt 9).

Als u uw persoonlijke gegevens niet met ons wilt delen, kunnen wij u geen
verzekering aanbieden die aansluit bij uw specifieke wensen. Daarenboven
zullen wij uw verzekeringspolis of uw schadegevallen niet kunnen beheren.
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.
Binnen de afgebakende context van de opgesomde doelstellingen en voor
zover noodzakelijk, delen wij uw persoonlijke gegevens ook met uw makelaar, onze herverzekeraar, onze auditeurs, deskundigen, juridisch adviseurs
en met de Belgische of buitenlandse administraties en overheden in het
raam van onze rapportageverplichtingen, sociale zekerheid, ziekenfondsen
en andere controleoverheden. Al deze partijen zijn verantwoordelijk voor
de bescherming van uw gegevens.

Wilt u weten welke maatregelen dit zijn? Neem dan contact met ons op
(zie punt 9).
6. Welke rechten hebt u op het gebied van uw persoonlijke
gegevens?
Als het volgens de wet mag, hebt 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, de verwerkers en andere organisaties of personen met wie
gegevens kunnen worden gedeeld.
• Uw toestemming voor de ver werking van persoonsgegevens op elk
moment in te trekken.
• Uw persoonlijke gegevens aan te passen indien zij onjuist of onvolledig
zijn
• Te vragen om uw persoonsgegevens volledig te verwijderen uit onze
systemen in bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld als we ze niet
langer meer nodig hebben voor bovengenoemde doelen die werden
nagestreefd bij hun inzameling of verwerking en wij niet wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren.
• Te vragen om de verwerking te beperken in sommige omstandigheden,
bijvoorbeeld de beperking van het gebruik van gegevens waarvan u de
juistheid betwist in de periode waarin wij die moeten controleren.
• U te verzetten tegen de verwerking.
• Uw persoonsgegevens te kunnen overdragen en in een gestructureerd,
gangbare en leesbare vorm te verkrijgen, voor uzelf of voor een nieuwe
verzekeraar en/of een andere verwerkingsverantwoordelijke.
• Een klacht in te dienen bij ons en/of bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – www.privacycommission.be .
Als u hiervan gebruik wilt maken, kan u contact met ons opnemen. U vindt
onze contactgegevens bij punt 9. Meld hierbij uw naam, e-mailadres,
polisnummer (als u een polis hebt) en uw vraag. Dit kan ook online via
ons aanvraagformulier op www.allianz-assistance.be/nl/privacybeleid/.

We kunnen je gegevens ook delen met partijen die wij opdracht gegeven
hebben om de gegevens te verwerken. Dit zijn: andere Allianz Group
bedrijven, adviseurs, deskundigen, juristen, reparateurs, artsen en dienstverlenende bedrijven. Deze partijen mogen je persoonlijke gegevens niet
gebruiken voor hun eigen marketingactiviteiten zonder jouw toestemming.

7. Hoe kan u bezwaar maken?
U kan 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, kan u contact met ons opnemen.
U vindt onze contactgegevens bij punt 9.

We 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.

8. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als noodzakelijk voor de hoger
aangehaalde doelstellingen of zolang een wet dat eist. De bewaartermijn
kan dus verschillen van verzekering(waarborg) tot verzekering(waarborg).

Tot slot kunnen we steeds gegevens delen om aan wettelijke vereisten
wet te voldoen.

9. Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Als u vragen hebt over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens
gebruiken, voor klachten of om uw rechten uit te oefenen, neem dan per
e-mail of post contact op:

Als een ander bedrijf van de Allianz Group uw persoonlijke gegevens
verwerkt buiten de EER, doen we dat op basis van goedgekeurde bedrijfsvoorschriften. Deze zogenaamde Allianz Privacy Standard (Allianz BCR)
biedt een juiste bescherming van de persoonsgegevens en is geldig voor
alle bedrijven van de Allianz Group. De Allianz BCR en de lijst van Allianz
Group bedrijven die hieraan voldoen, vindt u op www.allianz-assistance.
be/nl/privacybeleid/. Als de Allianz BCR niet geldt, nemen wij aangepaste
maatregelen. Deze zorgen ervoor dat de overdracht van de persoonlijke
gegevens buiten de EER net zo goed beschermd is als binnen de EER.

Allianz Global Assistance
T.a.v. Data Privacy Officer
Zwaluwenstraat, 2 – 1000 Brussel
E-mail: privacy.be@allianz.com
10. Hoe vaak vernieuwen we deze privacyverklaring?
We updaten deze privacyverklaring regelmatig. De laatste versie is
beschikbaar op onze website: www.allianz-assistance.be/nl/privacybeleid/.
Als er een belangrijke wijziging plaatsvindt, informeren we u direct. Deze
privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in april 2018.
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5. Waar worden mijn persoonlijke gegevens verwerkt?
Omdat onze hulpverlening wereldwijd is, kunnen uw persoonsgegevens
zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden
verwerkt door de partijen bij punt 4. Hierbij zorgen wij er altijd voor dat
we afspraken maken over vertrouwelijkheid en veiligheid. En dat deze
afspraken aansluiten op de regels voor gegevensbescherming. We geven
uw persoonsgegevens nooit aan partijen die geen rechten hebben om ze
te verwerken.

2

Allianz Bijlage B-Privacy18 BE_1805.indd 2

17-05-18 16:56

