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Privacyverklaring:
Persoonsgegevens die wij verwerken
Buurstee Advies verwerkt persoonsgegevens over jou doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:
-

contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms
vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
gegevens ingediende claims/claimhistorie;
gegevens van personen jonger dan 16 jaar, voorzover dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of het behandelen van schaden.
mogelijk nog andere niet genoemde gegevens benodigd om onze dienstverlening aan
u uit te kunnen voeren

Waarom we gegevens nodig hebben
Buurstee Advies verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
-

het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers;
het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische
doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met
een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.
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Hoe lang we gegevens bewaren
Buurstee Advies zal u persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) voor
polisdossiers zijn:
-

7 jaar na het beëindigen voor een motorrijtuigenverzekering
10 jaar na het beëindigen voor een zakelijke brandverzekering
30 jaar na het beëindigen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven op
basis van loss occurence
voor alle overige schadeverzekeringen 5 jaar na het beëindigen van de verzekering

Onze bewaartermijn voor schadedossiers zijn:
-

10 jaar na het beëindigen van een letselschadedossier
voor alle overige schadedossiers 5 jaar na het beëindigen van het schadedossier

Delen met anderen
Buurstee Advies deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is
voor het uitvoeren van de verzekerings- of hypotheekovereenkomst, het afhandelen van een
schade en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. U moet hierbij denken aan
de volgende personen/bedrijven/instellingen:
-

-

financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel
product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren; of;
waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd
moeten worden;
externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid
verwerken, zoals onze ICT--dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis;
notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen);
mogelijk andere niet genoemde partijen die van belang zijn voor een optimale
dienstverlening aan u.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Jordy@buurstee-advies.nl. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw
privacy. Buurstee Advies zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek
reageren.
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Beveiliging
Buurstee Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons of
mail ons via jordy@buurstee-advies.nl.

