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ONZE	POLITIEK	INZAKE	BELEID	VAN	GEGEVENS	MET	PERSOONLIJK	
KARAKTER	(GDPR)		

	
	

Als	verzekeringsbemiddelaar	zorgen	we	ervoor	op	een	eerlijke,	billijke	en	professionele	manier	
te	handelen	en	altijd	de	belangen	van	onze	klanten	te	dienen.		

In	 overeenstemming	 met	 de	 huidige	 wetgeving,	 heeft	 ons	 kantoor	 de	 nodige	 maatregelen	
getroffen	 om	 de	 gegevens	 met	 persoonlijk	 karakter	 die	 u	 aan	 ons	 in	 het	 kader	 van	 onze	
activiteiten	toevertrouwt	met	respect	te	behandelen	(GDPR).		

Rekening	houdend	met	wat	hierboven	staat	en	de	kenmerken	van	onze	activiteiten,	hebben	we	
onze	politiek	inzake	beleid	van	gegevens	met	persoonlijk	karakter	opgesteld.		

	
(*)	VERWIJZING	NAAR	HET	RECHTSKADER	:	

- Algemene	voorschriften	inzake	gegevensbescherming	(GDPR	in	het	engels)	-	in	werking	getreden	op	25	mei	2018.	
	

	
Met	betrekking	tot	onze	diensten	van	bemiddeling	van	verzekeringen,	worden	wij	ertoe	genoopt	om	
persoonsgegevens	die	u	betreffen,	te	verzamelen	en	te	behandelen.	
	
Op	algemene	wijze	behandelen	wij	slechts	de	gegevens	strikt	noodzakelijk	voor	de	intekening	en	het	
beheer	van	de	contracten	die	u	via	onze	bemiddelaar	wilt	afsluiten.	Uw	mailadres	kan	eveneens	door	
ons	kantoor	gebruikt	worden	om	u	commerciële	informatie	mee	te	delen	of	u	op	de	hoogte	te	houden	
van	onze	activiteiten	via	onze	nieuwsbrief.	Als	u	geen	commerciële	informatie	van	ons	kantoor	wilt	
ontvangen,	 kan	U	 zich	op	elk	moment	 tegen	de	verzending	ervan	verzetten,	ofwel	op	eenvoudige	
vraag	 per	mail	 aan	 data-protection@eeckman.eu	 hetzij	 door	 op	 de	 link	 “unsubscribe”	 te	 klikken,	
daartoe	voorzien	onderaan	de	nieuwsbrief	of	van	de	betrokken	zending.		
	
Behoudens	de	identificatiegegevens	die	u	ons	meedeelt	door	dit	formulier	aan	te	vullen	of	bij	om	het	
even	welk	 ander	 later	 contact	met	ons	 kantoor,	 variëren	de	persoonsgegevens	die	wij	 in	 verband	
daarmee	verzamelen	in	functie	van	het	soort	contract	dat	u	wenst	te	ondertekenen	en	van	de	aard	en	
het	belang	van	het	te	verzekeren	risico.		
	
De	gegevens	die	wij	in	verband	met	U	behandelen,	zijn	degenen	die	u	ons	direct	bij	de	intekening	van	
het	contract	levert.	Deze	gegevens	kunnen	aangevuld	en	nagekeken	worden	met	de	gegevens	die	de	
experten	 van	 de	 gezondheid	 die	 belast	 zijn	 om	 uw	 medische	 antecedenten	 te	 controleren	 ons	
bezorgen	 of	 de	 door	 de	 maatschappij	 gemandateerde	 experten	 die	 als	 taak	 hebben	 om	 het	 te	
verzekeren	risico	te	evalueren	of	om	de	fraudes	te	voorkomen.	Ons	kantoor	deelt	uw	gegevens	slechts	
mee	 aan	 de	 verzekeringsmaatschappij	 die	 de	 polis	 levert	 die	 u	 via	 onze	 bemiddelaar	 heeft	
ondertekend	alsmede	aan	de	verschillende	tussenpersonen	in	het	contractuele	proces	(deskundigen,	
toeleveranciers).	 Om	 het	 even	 welke	 andere	 mededeling	 aan	 derden	 is	 gebonden	 aan	 uw	
voorafgaande	en	uitdrukkelijke	toestemming.	
Uw	gegevens	worden	door	onze	zorgen	tijdens	het	contract	en	gedurende	een	aanvullende	periode	
van	10	 jaar	na	het	verstrijken	van	het	contract	bijgehouden	met	het	oog	op	archivering,	 financieel	
beleid,	of	om	ons	eventueel	toe	te	laten	onze	rechten	in	rechtsprocedures	te	vrijwaren,	in	het	kader	
van	een	betwisting	van	uwentwege	of	tegenover	een	derde	met	betrekking	tot	uw	contract.	
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Ons	 kantoor	 heeft	 de	 technische	 en	 organisatorisch	 adequate	 maatregelen	 genomen	 onder	 de	
supervisie	 van	 onze	 Data	 Protection	 Officer	 om	 uw	 gegevens	 in	 volle	 veiligheid	 te	 behandelen.		
Wij	 zien	 in	 het	 bijzonder	 erop	 toe	 dat	 binnen	 onze	 organisatie,	 de	 toegang	 tot	 uw	 gegevens	 is	
voorbehouden	voor	de	enige	personen	die	met	de	opvolging	van	uw	contracten	belast	zijn.	
	
Ons	 kantoor	 (NV	 LEON	 EECKMAN,	 waarvan	 de	 zetel	 is	 gevestigd	 te	 1190	 Brussel,	 Marconistraat	
167/bus	5)	 is	de	hoofdverantwoordelijke	voor	de	behandeling	van	uw	gegevens.	Als	u	vragen	met	
betrekking	tot	ons	beleid	van	vertrouwelijkheid	hebt	of	als	u	een	van	de	rechten	wil	uitoefenen	die	u	
door	 de	 wetgeving	 op	 de	 bescherming	 van	 de	 persoonsgegevens	 worden	 toegekend,	 kan	 U	 uw	
verzoek	 per	 post	 richten	 aan	 het	 adres	 dat	 hierboven	 wordt	 vermeld	 of	 per	 mail	 aan		
data-protection@eeckman.eu.	 Als	 u	 van	 mening	 bent	 dat	 uw	 rechten	 niet	 door	 ons	 kantoor	 in	
aanmerking	 werden	 genomen,	 kunt	 U	 eventueel	 klacht	 indienen	 bij	 de	 Belgische	
Beschermingsinstantie	van	de	Gegevens.	
	
In	 de	 regel	 behandelen	 wij	 uw	 gegevens	 samen	 met	 de	 verzekeringsmaatschappij	 waarbij	 U	 uw	
contract	hebt	ondertekend.	Met	deze	instelling	kan	contact	worden	opgenomen	worden	op	het	adres	
zoals	het	staat	opgenomen	in	de	ondertekende	verzekeringspolis.	
	
In	uw	hoedanigheid	van	persoon,	betrokken	door	de	behandelingen	die	door	ons	kantoor	worden	
uitgevoerd,	beschikt	u	over	het	recht	om	van	onze	kant	alle	relevante	informatie	te	verkrijgen	over	de	
gegevens	die	wij	 in	verband	met	U	behandelen	en	op	de	doelgerichtheid	van	de	behandelingen.	In	
voorkomend	 geval	 beschikt	 u	 eveneens	 over	 het	 recht	 om	 de	 rectificatie	 van	 uw	 gegevens	 te	
verkrijgen,	 als	 zij	 onjuist	 zijn	 of	 het	 uitwissen	 ervan	 vragen	 als	 zij	 niet	meer	 noodzakelijk	 zijn	 ten	
aanzien	 van	 de	 doelgerichtheid	 waarvoor	 zij	 werden	 verzameld	 of	 behandeld.	 Er	 wordt	 gevolg	
gegeven	aan	de	verzoeken	van	toegang,	van	rectificatie,	van	uitwissen	of	van	verzet	binnen	de	maand	
van	ontvangst	van	de	vraag,	behalve	in	uitzonderlijke	omstandigheden.	
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