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PRIVACYVERKLARING VOOR VERZEKERINGNEMERS 

STONEFORT INSURANCE S.A. (BEDRIJF) maakt deel uit van de Builders Insurance 

Holdings Groep (GROEP). Het BEDRIJF heeft een alomvattend kader opgezet voor de 

naleving van de gegevensbeschermingsvoorschriften, in overeenstemming met de 

wetgeving inzake gegevensbescherming, ten einde haar verantwoordelijkheden na te 

komen en een adequate bescherming te waarborgen van de persoonsgegevens van alle 

personen met wie zij een relatie aangaat. 

1.1 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS. Het BEDRIJF verzamelt en verwerkt 
persoonsgegevens over u wanneer u een verzekeringspolis afsluit of een derde partij 
een verzekeringspolis afsluit waarvoor u een verzekerde bent. Het BEDRIJF treedt op 
als de verantwoordelijke voor deze verwerking en verbindt zich ertoe uw privacy te 
respecteren en uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de wet, 
in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (GDPR) 
van de EU. 

 

1.2 VERWERKINGSDOELEINDEN. De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op de 
volgende gronden: 

 

DOEL VAN DE VERWERKING GDPR RECHTSGRONDSLAG 

Het BEDRIJF verwerkt uw gegevens: 

• om te besluiten al dan niet een 
zakelijke relatie met u aan te gaan of 
in stand te houden, 

• om verzekeringspolissen, acceptatie, 
claims en betalingen te beheren, 

• voor boekhoudkundige en 
administratieve beheersdoeleinden, 

• de premies en verschuldigde 
bedragen vast te stellen, te 
factureren en te innen, 

• risico's te evalueren en te beheren, 
fraude te bestrijden, geschillen en 
processen te beheren, en 

• om u beter te leren kennen zoals de 
wet voorschrijft (met name in verband 
met anti-witwasvoorschriften). 

De verwerking is noodzakelijk: 

• om stappen te ondernemen 
voorafgaand aan het sluiten van een 
contract met u, en ten behoeve van 
de door het BEDRIJF nagestreefde 
legitieme belangen, 

• voor de uitvoering van een contract 
met u, en om te voldoen aan 
wettelijke verplichtingen waaraan het 
BEDRIJF onderworpen is, 

• ten behoeve van de door het 
BEDRIJF nagestreefde rechtmatige 
belangen, 

• om te voldoen aan wettelijke 
verplichtingen waaraan het BEDRIJF 
is onderworpen. 

 

In uitzonderlijke gevallen kan het BEDRIJF uw toestemming nodig hebben voor 

bepaalde verwerkingen. In dat geval zal het BEDRIJF u afzonderlijk om toestemming 

vragen. 

1.3 GEGEVENSCATEGORIEËN. Naast de informatie die u rechtstreeks of via onze 
verzekeringstussenpersoon of uw makelaar aan het BEDRIJF hebt meegedeeld, kan het 
BEDRIJF de volgende categorieën persoonsgegevens over u en andere begunstigden 
van verzekeringen verzamelen en verwerken: 

a. persoonlijke identificatiegegevens (inclusief paspoort/ID) en contactgegevens,  

b. verzekeringspolissen, premies, betalingen en schadegegevens,  

c. klantenonderzoeksgegevens en -rapporten,  



 
 
 
 

 
d. informatie over verzekeringsclaims, met inbegrip van schade aan eigendommen, 

aansprakelijkheden, en gezondheidsgegevens (uitsluitend voor schadebeheer),  

e. informatie over het beheer van geschillen en procesvoering. 
 

Indien u persoonsgegevens over derde verzekerden (begunstigden, andere 

verzekerden, uw familieleden, werknemers of wie dan ook) aan het BEDRIJF of aan 

onze verzekeringstussenpersoon of uw makelaar verstrekt, dient u ervoor te zorgen dat 

u hen daarvan op de hoogte hebt gebracht.  

ONTVANGERS VAN GEGEVENS. Het BEDRIJF kan uw gegevens delen met andere 

entiteiten van de het GROEP, derde partners/aanbieders, waaronder: verzekerings- en 

herverzekeringsmaatschappijen, tussenpersonen, makelaars, actuarissen, accountants, 

adviseurs, consultants, advocaten, banken, tegenpartijen en derden die betrokken zijn 

bij claims (met inbegrip van getuigen en deskundigen), bevoegde rechtbanken, 

autoriteiten en nadelige partijen, voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van 

activiteiten en het leveren van diensten aan u en, indien wettelijk vereist, met bevoegde 

lokale regelgevers en autoriteiten. 

1.4 DOORGIFTE VAN GEGEVENS BUITEN DE EU/EEA. Het BEDRIJF geeft uw 
persoonsgegevens niet door buiten de EU/EER voor haar eigen interne doeleinden. 
Indien een verzekerde persoon of eigendom zich echter buiten de EU/EER bevindt, of 
verzekeringsclaims of daarmee verband houdende geschillen/geschillen plaatsvinden, 
kan het BEDRIJF uw gegevens overdragen aan het desbetreffende rechtsgebied, 
inclusief aan landen die geen vergelijkbaar niveau van bescherming van 
persoonsgegevens hebben als de EU. In een dergelijk geval, en in overeenstemming 
met de GDPR, zullen gegevens worden doorgegeven: 

 

a. beperkt zijn tot wat nodig is om het contract met u uit te voeren, of een contract sluiten 

met een derde in uw belang, of  

b. gerechtvaardigd zijn in het kader van de vaststelling, de uitoefening of de verdediging 

van een recht in rechte, of  

c. in voorkomend geval, worden gedekt door passende waarborgen, zoals het sluiten 

van door de EG goedgekeurde standaardcontractbepalingen, of  

d. in uitzonderlijke gevallen, met uw toestemming. In dergelijke gevallen zal het BEDRIJF 

afzonderlijk om uw toestemming vragen. 

1.5 GEGEVENSBEWARING. Het BEDRIJF bewaart uw persoonsgegevens zo lang als 
nodig is om de door u gevraagde diensten te leveren, en vervolgens gedurende de 
verplichte bewaartermijn die door de toepasselijke wetgeving wordt bepaald (en die kan 
variëren tussen 10 en 40 jaar). 

1.6 UW WETTELIJKE RECHTEN. U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw 
persoonsgegevens op grond van de GDPR, zoals hieronder vermeld, en kunt deze 
uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming 
van het BEDRIJF op [dpo@stonefort.com]. 

 
a. Recht op informatie. Indien u een verzekerde bent en niet de polishouder, beschikt 

het BEDRIJF mogelijk niet over uw actuele gegevens en kan het BEDRIJF dus niet op 

een handige en vertrouwelijke manier contact met u opnemen. U kunt te allen tijde 



 
 
 
 

 
actuele informatie over de verwerking van uw gegevens door het BEDRIJF vinden op 

deze website http://stonefort.com/, of door contact op te nemen met de functionaris voor 

gegevensbescherming van het BEDRIJF op [dpo@stonefort.com].  

b. Recht op inzage. U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens.  

c. Recht op rectificatie. U kunt het BEDRIJF verzoeken onnauwkeurige en/of onjuiste 

gegevens te rectificeren, te corrigeren of bij te werken.  

d. Andere rechten. In bepaalde beperkte gevallen (in welk geval het BEDRIJF eerst zal 

analyseren of aan de voorwaarden voor de uitoefening van dergelijke rechten is voldaan, 

in overeenstemming met GDPR), kunt u bezwaar maken tegen, of verzoeken om 

beperking van, de verwerking van uw persoonsgegevens, of verzoeken om het wissen 

of portabel maken van uw persoonsgegevens. Wanneer u toestemming hebt gegeven 

voor een specifieke verwerking, hebt u het recht om deze toestemming in te trekken 

(voor toekomstige verwerking). U wordt erop gewezen dat de wet het BEDRIJF toestaat 

om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en te blijven verwerken, zelfs als u gebruik 

hebt gemaakt van uw rechten om bezwaar te maken of om wissing te vragen of - voor 

zover van toepassing - uw toestemming in te trekken: dit is met name het geval wanneer 

het BEDRIJF legitieme en dwingende redenen heeft om de verwerking voort te zetten, 

zoals de naleving van de toepasselijke wetgeving. Ten slotte kunt u contact opnemen 

met de Luxemburgse gegevensbeschermingsautoriteit (Commission nationale pour la 

protection des données - https://cnpd.public.lu/en) om een klacht in te dienen. 

1.7 FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING. Het BEDRIJF heeft een 
functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie contact kan worden 
opgenomen via [dpo@stonefort.com]. 

https://cnpd.public.lu/en

