PRIVACYVERKLARING
Wil Stoop Assurantiën respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder
leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in
overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Doel gegevensverwerking
Uw gegevens gebruiken wij voor het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken of
financiële diensten en om te voldoen aan wettelijke regelingen. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens
voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van het voorkomen
en bestrijden van fraude, statistische analyses, marketingactiviteiten en om u te informeren over andere
door ons geleverde producten en diensten.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen die
gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.
Wij hebben melding gemaakt van de verwerking van persoonsgegevens bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP). Deze melding is geregistreerd onder meldingsnummer 1049099. U kunt het
meldingsregister raadplegen op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Verwerking bijzondere gegevens
Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan
bijvoorbeeld om gegevens over uw gezondheid. Deze gegevens worden extra zorgvuldig en
vertrouwelijk door ons verwerkt. Voor de gegevens die onder verantwoordelijkheid van de medisch
adviseur worden verwerkt geldt een geheimhoudingsplicht.
Als een verzekeraar gegevens van een arts nodig heeft, dan zal altijd eerst toestemming aan u worden
gevraagd. De verzekeraar moet dan aan u aangeven waarom zij deze informatie nodig heeft en welke
gegevens het betreft.
Wij kunnen verder ten behoeve van de risicobeoordeling vragen aan u stellen naar een eventueel
strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan acht jaar geleden zijn gebeurd, hoef je niet
te melden.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw
uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden
slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het
financiële product.
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Het gebruik van deze site
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan- en het gebruik van onze site te
beveiligen en misbruik te voorkomen. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
Deze website maakt gebruik van ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die naar uw computer gestuurd
worden om de site technisch goed te laten werken. De functionele cookies die we plaatsen, worden niet
gebruikt voor commerciële doeleinden.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
onze website zijn verbonden.
Recht op inzage en correctie
Wij houden uw gegevens graag actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben ook juist
zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij moeten u dan binnen 4 weken een overzicht van uw
gegevens leveren. U kunt dit doen door een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een
kopie van uw legitimatiebewijs. Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u vragen
om correctie of verwijdering van de gegevens.
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van
marketingactiviteiten. Wij zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten
of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk aan ons kenbaar maken.

Wijziging van deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze
privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.
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