Privacyverklaring
O R G A N I S AT I E - G E G E V E N S B E H E E R - P R I VA C Y E N D ATA L E K K E N

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

ReBus Advies verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze
diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
* Voor- en achternaam
* Geslacht en geboortedatum
* Geboorteplaats
* Adresgegevens
* Telefoonnummer en E-mailadres
* Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het aanvragen van een
verzekering of melden van een schade

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

ReBus Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van
u:
* Gezondheid
* Strafrechtelijk verleden
* Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, waarover dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of het behandelen van schaden.
WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

ReBus Advies verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- het optreden als financieel adviseer en bemiddelaar naar een of meerdere
verzekeraars en als beheerder van de door u afgesloten financiele producten
HOELANG WE GEGEVENS BEWAREN

Rebus Advies zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens worden verzameld.
Onze criteria gebruikt voor het bepalen van onze bewaartermijn zijn:
* de duur van de lopende relatie die we met u hebben
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* we zijn onderworpen aan een wettelijke verplichting of bewaren wenselijk is in het
licht van onze rechtspositie (zoals met betrekking tot de toepasselijke
verjaringstermijnen geschillen procedures of inspecties door de toezichthoudende
instanties.

Onze bewaartermijn(en) voor schadedossiers zijn:
* 10 jaar na het beëindigen van een letsel schadedossier
* voor alle overige schadedossiers 5 jaar na het beëindigen van het schadedossier
DELEN MET ANDEREN

ReBus Advies deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk
is voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, het afhandelen van een schade
en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.U moet daarbij denken aan
de volgende personen/bedrijven/instellingen:
* verzekeraars en/of andere geldverstrekkers waarvoor wij als tussenpersoon optreden
of waarmee wij corresponderen over uw schade
* Stichting EPS voor het verwerken van royements verklaringen (roy-data) of het
verhalen van schaden
* schadeherstelbedrijven
* overheid en toezichthouders (AFM en AP), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren
van hun wettelijke taken en geen inbreuk pleegt op uw privacy
* accountant en auditor organisaties voor het verwerken en uitvoeren van (wettelijke en
vrijwillige) controles en dit geen inbreuk pleegt op uw privacy
* het voorzien van data aan de met ons samenwerkende verzekeraars
G E G E V E N S I N Z I E N , A A N PA S S E N O F V E R W I J D E R E N

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijdere. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@rebusadvies.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met 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 het burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit
ter bescherming van uw privacy. ReBus Advies zal op uw verzoek reageren conform de
toepasselijke wetgeving.
BEVEILIGING

ReBus 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 hebt dat uw gegevens toch niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons
via info@rebusadvies.nl

