Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor onze
dienstverlening werken wij samen met diverse andere
bedrijven Wij delen uw persoonsgegevens alleen met
deze organisaties als dit verenigbaar is met het doel van
de oorspronkelijke verwerking. In dat geval doen wij dit
zorgvuldig en volgens de eisen van de geldende
wetgeving.

Privacyreglement DiVerz Volmachtbedrijf
Inleiding
Bij het adviseren over en het afsluiten van financiële producten of
diensten vragen wij veel vertrouwelijke informatie van klanten.
Klanten van DiVerz moeten ervan uit kunnen gaan dat wij op een
zorgvuldige wijze omgaan met de informatie die een klant ons
verstrekt en deze informatie niet zonder de uitdrukkelijke
toestemming van de klant wordt gedeeld met anderen.

2.

In die zin is een zorgvuldige omgang met het vastleggen en
uitwisselen van persoonlijke gegevens een voorwaarde voor een
zorgvuldige financiële dienstverlening. Vertrouwelijkheid is een
belangrijk aspect voor onze onderneming en de houding van de
daarin werkzame professionals.
Voor een effectieve uitvoering van onze werkzaamheden is het
noodzakelijk dat wij persoonlijke gegevens uitwisselen met
aanbieders en bijvoorbeeld schadeherstellers en tegenpartijen,
omdat dit de kern van onze taken als financieel dienstverlener
raakt. Daarnaast is het mogelijk dat wij op grond van wettelijke
verplichtingen informatie verstrekken aan bijvoorbeeld de
Nederlandse Belastingdienst of de Autoriteit Financiële Markten.

3. Welke gegevens verwerken wij?

1.

Wij hebben de door ons gehouden persoonsadministratie in kaart
gebracht en verwerkt in ons intern gehouden verwerkingsregister.
Klanten en andere betrokkenen kunnen deze,
op verzoek, ontvangen. Hier vinden zij informatie over de gegevens
die wij verwerken en over de partijen met wie wij deze gegevens
kunnen uitwisselen.
1. Bereik

1.

Dit reglement is van toepassing op het geheel of
gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de
niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens
die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn
om daarin te worden opgenomen.

2.

Dit reglement is van toepassing binnen DiVerz en heeft
betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens
van klanten, medewerkers en andere betrokken
natuurlijke personen.

2. Doel

1.

Bij de aanvraag van een verzekering of een financiële
dienst vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens
gebruiken wij voor:
- het aangaan en uitvoeren van
verzekeringsovereenkomsten,
- fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen
financiële instellingen
- statistische analyse,
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om onze
overige producten en diensten bij u onder de aandacht te
brengen. Dit doen wij alleen als u ons daarvoor expliciet
toestemming heeft gegeven. Wij gebruiken uw
persoonsgegevens dan bijvoorbeeld om:
- kennis te delen in de vorm van nieuwsbrieven;
- te informeren over onze producten en daarvoor
aanbiedingen te doen;
- marktonderzoek te doen zodat wij onze dienstverlening
kunnen verbeteren of laten aansluiten op uw behoeftes

DiVerz verwerkt (mogelijk) de volgende
persoonsgegevens:
- contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer en e-mailadres leeftijd, geslacht,
burgerlijke staat;
- gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een
ander identiteitsbewijs;
- Burgerservicenummer (BSN), indien wettelijk verplicht;
- gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en (ex)werkgever;
- gegevens over financiële situatie, vermogen en
eventuele schulden;
- gegevens over huidige financiële producten, zoals
bankrekeningen en verzekeringen;
- bijzondere persoonsgegevens, zoals
gezondheidsgegevens;
- gegevens over eventuele strafrechtelijke
feiten/fraudeaspecten.
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in
overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn
verkregen.

4. Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid

1.

De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed
functioneren van de verwerking en het beheer van de
gegevens; onder verantwoordelijkheid van de
verantwoordelijke wordt doorgaans een beheerder belast
met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens.

2.

De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende
technische en organisatorische maatregelen worden
uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige
vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens.

Uw gegevens verwerken wij volgens de Algemene
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3.

4.

De in lid 1 bedoelde verantwoordelijkheid en het in lid 2
bepaalde geldt onverminderd indien de verwerking plaats
vindt door een verwerker, dit wordt geregeld in een
overeenkomst (of door middel van een andere
rechtshandeling) tussen verwerker en verantwoordelijke.
De verantwoordelijke is aansprakelijk voor schade die of
het nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen
van de voorschriften uit de wet of dit reglement. De
verwerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel,
voor zover die/dat is ontstaan door zijn handelen.

verwerker zelf - verwerkt alleen persoonsgegevens in
opdracht van de verantwoordelijke, behalve in geval van
afwijkende wettelijke verplichtingen.

7.

6. Verwerking van persoonsgegevens

1.

De verwerking vindt plaats door medewerkers van onze
onderneming of andere natuurlijke personen die zich
onder onze verantwoordelijkheid bezig houden met
financiële dienstverlening.

2.

De verwerking geschiedt over het algemeen in verband
met de uitvoering van een overeenkomst, namelijk de
overeenkomst tot dienstverlening. In die gevallen waarbij
er geen sprake is van een uitvoering van een dergelijke
overeenkomst, dan geschiedt de verwerking met
uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

3.

De verwerking geschiedt om onze werkzaamheden als
adviseur en/of bemiddelaar in financiële producten en
diensten uit te kunnen voeren.

4.

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens
Verzekeraars:
Wij houden ons aan de geldende regelgeving op het
gebied van bescherming persoonsgegevens. Daarnaast
houden wij ons aan de Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Verzekeraars. In de Gedragscode zijn
de regels van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) specifiek uitgewerkt voor
verzekeraars. Als gevolmachtigde van diverse
verzekeraars geldt deze gedragscode ook voor ons.

5.

Wij delen uw gegevens alleen met anderen als dit nodig is
voor onze dienstverlening of als dit verplicht is. Wanneer
wij gegevens aan anderen geven, zorgen wij ervoor dat
uw gegevens niet voor andere doeleinden worden
gebruikt. Dit leggen wij vast in een overeenkomst. Ook
komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden
verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

5. Rechtmatige verwerking

1.

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de
wet en dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze
verwerkt.

2.

Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit
reglement bedoelde doeleinden verzameld en worden
niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is
met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

3.

Persoonsgegevens dienen - gelet op de doeleinden
waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden
verwerkt – toereikend en ter zake dienend te zijn; er
dienen niet meer persoonsgegevens te worden
verzameld of verwerkt dan voor het doel van de
registratie nodig is.

4.

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt
indien:

- de betrokkene voor de verwerking zijn

ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;

- de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de

uitvoering van een overeenkomst waarbij
betrokkene partij is (bijvoorbeeld een
overeenkomst tot het afsluiten van een financieel
product of financiële dienst of de
arbeidsovereenkomst met betrokkene) of voor
handelingen, op verzoek van betrokkene, die
noodzakelijk zijn voor het sluiten, dan wel het
assisteren bij het beheer, van een overeenkomst;

- de gegevensverwerking noodzakelijk is om een
wettelijke verplichting van de verantwoordelijke na
te komen;

- de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband
met een vitaal belang van betrokkene;

- de gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog
op een belang van de verantwoordelijke of van een
derde, tenzij dat belang strijdig is met het belang
van degene van wie de gegevens worden verwerkt
en dát belang voorgaat.

5.

De registratie van het burgerservicenummer vindt alleen
dan plaats wanneer daarvoor een wettelijke basis
bestaat.

6.

Ieder die handelt onder het gezag van de
verantwoordelijke of van de verwerker – en ook de

De gegevens worden alleen verwerkt door personen die
op basis van een (arbeids-)overeenkomst tot
geheimhouding zijn verplicht.

7. Bijzondere persoonsgegevens

1.

Soms hebben wij bijzondere persoonsgegevens van u
nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om
gezondheidsgegevens die wij nodig hebben om de
aanvraag van een financiële dienst of product te kunnen
beoordelen. Als wij ook gegevens van een arts nodig
hebben dan vragen wij altijd eerst uw toestemming. Wij
geven dan bij u aan waarom wij deze informatie nodig
hebben en om welke gegevens het gaat. Bij het
aanvragen van een verzekering vragen wij naar een
eventueel strafrechtelijk verleden. Dit doen wij om het
verzekeringsrisico te kunnen inschatten. In dat geval
vragen wij alleen naar strafrechtelijke gegevens over de
afgelopen 8 jaar.
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2.

Is hier sprake van en wilt u de informatie vertrouwelijk
laten behandelen? Dan kunt u de gevraagde informatie
sturen naar onze Functionaris voor de
gegevensbescherming. Dit kan per e-mail aan
info@diverz.nl of per post. Ons adres is Postbus 97, 1130
AB Volendam. Graag op de enveloppe vermelden dat het
vertrouwelijke informatie betreft.

persoonsadministratie verzoekt, een kopie van een geldig
legitimatiebewijs worden gevraagd.

3.

Indien dat het geval is, verstrekt de verantwoordelijke de
verzoeker desgewenst - zo spoedig mogelijk maar uiterlijk
binnen vier weken na ontvangst van het verzoek
- schriftelijk een volledig overzicht daarvan met
informatie over het doel of de doelen van de
gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van
gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de
ontvangers of categorieën van ontvangers van de
gegevens alsmede de herkomst van de gegevens.

4.

Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist,
voldoet de verantwoordelijke aan het verzoek in een
andere dan de schriftelijke vorm die aan dat belang is
aangepast.

5.

De verantwoordelijke kan weigeren aan een verzoek te
voldoen indien en voor zover dit noodzakelijk is in
verband met:

8. Gegevensverwerking
Gegevens verkregen bij betrokkene

1.

Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens
worden verkregen, deelt de verantwoordelijke de
betrokkene vóór het moment van verkrijging mede:

-

zijn identiteit;
het doel van de verwerking waarvoor de
gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene
dat doel al kent.

2.De verantwoordelijke verstrekt de betrokkene nadere
informatie voor zover dat - gelet op de aard van de
gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn
verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt - nodig
is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en
zorgvuldige verwerking te waarborgen.

-

2.

1.

Naast de informatie die van de betrokkene worden
ontvangen, kan de verantwoordelijke, voor de
omschreven doeleinden, informatie inwinnen bij externe
bronnen die de verantwoordelijke betrouwbaar acht.
Denk hierbij aan het Roy-data voor de registratie van uw
bonus/malus-verklaring, de RDW voor uw
voertuiggegevens en de stichting CIS ten behoeve van het
voorkomen en bestrijden van fraude in de
verzekeringsbranche.

9. Recht op inzage
De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de
verwerkte gegevens die op zijn persoon betrekking
hebben.

2.

De verantwoordelijke deelt een ieder op diens verzoek
- zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na
ontvangst van het verzoek - schriftelijk mee of
persoonsgegevens worden verwerkt die hem betreffen.
Voor het verstrekken van een dergelijke mededeling
kunnen kosten in rekening worden gebracht. Daarnaast
kan de betrokkene, die om inzage van zijn

DiVerz deelt jouw 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. Je moet hierbij denken aan de volgende
personen/bedrijven/instellingen:
- verzekeraars waarvoor wij als gevolmachtigd agent
optreden of waarmee wij corresponderen over je schade;
- Stichting EPS voor het verwerken van
royementsverklaringen (roy-data) of het verhalen van
schaden (Clearinghuis regres);
- Stichting CIS voor het signaleren van eventuele fraude
(FISH databank);
- schadeherstelbedrijven;
- overheid en toezichthouders (AFM en DNB), indien dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke
taken en geen inbreuk doet op jouw privacy;
- onze accountant en auditorganisaties voor het
uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controles en geen
inbreuk doet op jouw privacy;
- MarketScan voor het uitvoeren van portefeuille analyses
en het voorzien van data aan onze volmachtgevers

De verantwoordelijke zorgt ervoor dat bij elke verwerking
van persoonsgegevens alleen die persoonsgegevens
worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake
dienend en niet bovenmatig zijn.

1.

de bescherming van de betrokkene of van de
rechten en vrijheden van anderen.

10. Verstrekking van persoonsgegevens

Gegevens verkregen buiten betrokkene om

1.

de opsporing en vervolging van strafbare feiten;

11. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering

1.

Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de
verantwoordelijke over tot verbetering, aanvulling,
verwijdering en/of afscherming van de over de verzoeker
verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze
gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de
verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer
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omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is,
dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift
worden verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de
aan te brengen wijzigingen.

2.

3.

De verantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst
van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet.
Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen,
motiveert hij dat. Verzoeker heeft in dit verband de
mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie
van de verantwoordelijke.
De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een
beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of
afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit
redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig
mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.

12. Bewaren van gegevens
1. Wij bewaren alleen gegevens die wij echt nodig hebben en niet
langer dan nodig. Hoe lang wij persoonsgegevens mogen bewaren,
hangt af van het doel waarvoor ze zijn verzameld en worden
verwerkt. Persoonsgegevens die nodig zijn voor een offerte
bewaren wij 6 maanden. Gegevens die nodig zijn voor een
verzekering bewaren wij tussen 5 en 10 jaar na het beëindiging van
de verzekeringsovereenkomst. En 30 jaar na het beëindigen voor
een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven op basis van loss
occurence. Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens
langer te bewaren. Wij houden ons dan aan de wettelijke
bewaartermijn. Wij mogen persoonsgegevens wel langer anoniem
bewaren voor historische, statistische of wetenschappelijke doelen.
Wij nemen dan maatregelen om ervoor te zorgen dat wij ze alleen
voor deze specifieke doelen gebruiken volgens de wettelijke
vereisten.
13. Verwerkingsregister

1.

Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking
van persoonsgegevens die voor de realisatie van een doel
of samenhangende doelen bestemd is, is door ons in
kaart gebracht en verwerkt in een intern gehouden
verwerkingsregister, voordat met de verwerking wordt
begonnen.

2.

In die gevallen dat een door ingezet geautomatiseerd
proces voor de verwerking van persoonsgegevens een
hoog risico voor de betrokkene oplevert, rekening
houdende met de aard en de context van de gehouden
persoonsgegevens, dan voeren wij voordat wij met deze
verwerking starten een gegevensbeschermingeffectbeoordeling uit en zorgen wij dat wij de risico's die
hiermee gepaard gaan voldoende beheersen, om
zodoende de rechten van betrokkenen voldoende te
kunnen waarborgen.

3.

In het intern gehouden verwerkingsregister staat
vermeld:

-

de naam en het adres van de
verantwoordelijke;

-

het doel of de doelen van de verwerking;

-

de ontvangers of categorieën van ontvangers
aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt;

-

de aangehouden bewaartermijnen.

een beschrijving van de categorieën van
betrokkenen en van de (categorieën van)
gegevens die daarop betrekking hebben;

14. Datalekken

1.

Indien de verantwoordelijke wordt geconfronteerd met
een datalek, dan onderzoekt zij of er persoonsgegevens
verloren zijn gegaan of dat een onrechtmatige verwerking
niet valt uit te sluiten.

2.

Blijkt uit voornoemd onderzoek dat er persoonsgegevens
van gevoelige aard zijn gelekt of er is om een andere
reden sprake van (een aanzienlijke kans op) nadelige
gevolgen voor de bescherming van de verwerkte
persoonsgegevens, dan informeert verantwoordelijke de
Autoriteit Persoonsgegevens over het datalek.

3.

Indien verantwoordelijke niet alle gelekte
persoonsgegevens (goed) heeft versleuteld, of indien het
datalek om andere redenen waarschijnlijk ongunstige
gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer van de
betrokkenen, dan meldt de verantwoordelijke het datalek
eveneens aan de Autoriteit Financiële Markten. Het is
mogelijk dat in overleg met de genoemde
toezichthouders ook wordt besloten om de betrokkenen
te informeren over het mogelijke datalek.

15. Klachtenregeling

1.

Wilt u meer weten over uw rechten of over hoe wij
omgaan met uw privacy? Of heeft u andere vragen over
uw privacy? Neem dan contact op met onze Functionaris
Gegevensbescherming. Ook heeft u het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als
u van mening bent dat wij uw rechten hebben
geschonden.

16. Wijziging inwerkingtreding en afschrift
1. Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door
de verantwoordelijke.
2. Dit reglement is per 01-08-2019 in werking getreden.
3. DiVerz heeft het recht om deze privacyverklaring
zonder voorgaande aankondiging te wijzigen en/of te
verwijderen.
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