Privacyverklaring
Vijlbrief Verzekeringen & Risicobeheer gevestigd te Zoeterwoude is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Vijlbrief Verzekeringen & Risicobeheer
Oranjelaan 23
2382 VB Zoeterwoude
T: 06-3760 6324
E: henk@vijlbrief-verzekeringen.nl
Moeten werkgevers met hun adviseurs/verzekeraars een verwerkersovereenkomst sluiten?
Nee, dat hoeft niet; onder andere omdat er geen sprake is van een uitbestedingsrelatie. Hieronder vindt u
een uitgebreidere toelichting van Adfiz, de grootste brancheorganisatie van onafhankelijk financieel
adviseurs:
Adfiz
Regelmatig ontvangen wij vragen van financieel adviseurs of je op grond van de Privacyregelgeving verplicht
wordt om met zakelijke klanten een verwerkersovereenkomst te sluiten. Werkgevers blijken hierom te vragen
met een beroep op de nieuwe privacyregels. Het sluiten van een verwerkersovereenkomst is doorgaans niet
nodig zo blijkt uit recente documentatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid licht dit toe in haar Handleiding Algemene verordening
gegevensbescherming (hoofdstuk 3.5). Het ministerie stelt daar dat je als dienstverlener
‘verwerkingsverantwoordelijke’ bent voor de verwerking wanneer het verwerken van gegevens niet de
primaire opdracht is, maar een uitvloeisel van een andere vorm van dienstverlening. Kortom, zo stel het
ministerie: ‘het enkele feit dat je een opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke krijgt is onvoldoende
om als verwerker aangemerkt te worden. Dit is wél het geval als de opdracht zich primair richt op het
verwerken van persoonsgegevens.’ Als voorbeeld van dit laatste noemt het ministerie een
administratiekantoor dat namens een bedrijf de salarisadministratie voert, wat immers neerkomt op het
verwerken van de persoonsgegevens van de medewerkers.
Onze activiteiten
Vijlbrief Verzekeringen & Risicobeheer is een assurantiekantoor dat adviseert en bemiddelt bij het afsluiten
van:
-

Particuliere schadeverzekeringen
Zakelijke schadeverzekeringen
Particuliere Inkomensverzekeringen
Zakelijke Inkomensverzekeringen

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?
Wij verwerken uw persoonsgegevens om te kunnen optreden als uw adviseur en bemiddelaar met één of
meerdere verzekeraars voor uw verzekeringen. Wij verwerken deze persoonsgegevens met de volgende
doelstellingen:
– Het vervaardigen van offertes ten behoeve van (toekomstige) relaties;
– Het kunnen afsluiten van verzekeringen en deze verzekeringsportefeuille te beheren;
– Het kunnen regelen van schades, namens en ten behoeve van onze verzekerden;
– Het kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen en zorgplicht, zoals deze is omschreven in de
Wet op het Financieel Toezicht (WFT).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Voor het adviseren en bemiddelen kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres
- Geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat
- Paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs
- Bankgegevens, financiële gegevens, inkomensgegevens
- Objectgegevens
- Overige gegevens die u actief verstrekt bij het aanvragen van een verzekering, het melden
van een schade of anderszins aan ons verstrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen 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 hierbij denken aan financiële instellingen (zoals verzekeraars of onze serviceprovider) bij wie wij voor
u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren. Met onze
serviceprovider die uw gegevens verwerkt in onze opdracht, hebben wij een Verwerkersovereenkomst
afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang wij deze nodig hebben, maar in ieder geval zo lang u klant
bij ons bent. Als onze relatie eindigt dan hanteren wij de volgende bewaartermijn:
-

Advies en offertedossiers
Polisdossiers
Polisdossiers Aansprakelijkheid
Schadedossiers (materieel)
Schadedossiers (letsel)

: 7 jaar
: 7 jaar
: 10 jaar
: 5 jaar
: 10 jaar

Indien wettelijk noodzakelijk en mogelijk worden gegevens anoniem gemaakt.
Beveiliging persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus en wij hebben passende maatregelen genomen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Denkt u hierbij aan:
-

De computer/laptop is met wachtwoorden beveiligd en de harde schijf is voorzien van volledige
encryptie.
Actuele software en automatische updates.
Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
De website is voorzien van een hoog beveiligingsniveau met HSTS (https://).
Mobiele apparatuur, zoals de smartphone en tablet, zijn voorzien van meerdere, verschillende
wachtwoorden en/of vingerafdrukken.
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