Gegevensbescherming: Behandeling van persoonsgegevens en uw rechten
Als onderdeel van onze offerte- en aanvraagprocedure leggen wij gegevens vast die
betrekking hebben op u en/of uw bedrijf. Als u een individu bent dan zullen de gegevens
die we vastleggen persoonsgegevens zijn en zijn wij door de Nederlandse Wet
Bescherming Persoonsgegevens gehouden om u te informeren welke van uw gegevens
wij behouden en hoe we die gegevens gebruiken.
De persoonsgegevens die we verzamelen bevatten uw naam, uw bedrijfsadres (inclusief
e-mail) en uw zakelijke telefoonnummer. Ze kunnen uw thuisadres, uw persoonlijke email, uw geboortedatum en uw privételefoonnummer bevatten. Als u besluit om door te
gaan met de offerte en de aanvraag van een hypotheek, leven-, inkomen- of
schadeverzekering of andere financiële producten, verzamelen we een kopie van uw fotoID en kunnen wij kopieën van bankafschriften verzamelen om uw identiteit te verifiëren.
Wij verzamelen bovenstaande gegevens uit verschillende bronnen, inclusief rechtstreeks
van u, van uw bedrijf/bedrijfsvertegenwoordiger, van kredietreferentie- en/of
fraudepreventiebureaus, van de Kamer van Koophandel en/of andere verstrekkers van
openbare gegevens.
Persoonsgegevens zullen worden gebruikt:
om uw hypotheek- en/of verzekeringsaanvraag te laten beoordelen;
om uw identiteit te verifiëren om zo misdaad en witwassen van geld te
voorkomen en op te sporen;
om uw hypotheek- en/of verzekeringsaanvraag te beheren;
- voor intern marktonderzoek en direct marketing.
Assurantiekantoor De Jong & Van Diermen kan uw persoonsgegevens aan anderen
verstrekken, waaronder: vertrouwde derden (accountants bijvoorbeeld),
verzekeringsmakelaars, verzekeraars of hypotheekverstrekkers.
U heeft het recht om toegang te krijgen tot persoonsgegevens die wij over u beschikken
en om aanvullende informatie over de bron van die gegevens te verkrijgen. U mag ons
vragen om de persoonsgegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen indien
deze gegevens onjuist, onvolledig, niet relevant zijn of wanneer ze in strijd met de wet
worden bewaard. U kunt zich ook tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor
direct marketingdoeleinden verzetten. Voor al deze doeleinden dient u ons te schrijven
t.a.v. dhr. W. van Deuveren of dhr. T.W. Beekhuis, postbus 181 3750 GD te BunschotenSpakenburg

