Privacy-informatie behoren bij uw bandenverzekering
In aanvulling op de algemene verzekeringsvoorwaarden, het productinformatieblad en verzekeringsbewijs, ontvangt u in dit document
informatie over de verwerking en het gebruik van uw gegevens.

1
Verantwoordelijke
1.1 De verantwoordelijke voor de verwerking van uw
persoonlijke gegevens is i-surance GmbH, Brunnenstrasse
181, D-10119 Berlijn. E-Mail: delticom@i-surance.eu; Tel.
+49 30 2390 4770.
1.2 De toezichthouder voor gegevensbescherming van isurance GmbH is te bereiken via data-security@isurance.eu danwel via het bovengenoemde postadres
schriftelijk te bereiken.
2
Doel en juridische grondslag van de gegevensverwerking
2.1 i-surance biedt diensten op basis van ons
groepsverzekeringscontract
met
uw
online
bandenleverancier, om u als verzekeringsnemer van een
verzekeringsdekking voor uw banden te voorzien.
2.2 i-surance verwerkt uw gegevens om verzekeringsdekking te
kunnen bieden, in het bijzonder voor het afwikkelen van
schadegevallen en de behandeling van klachten.
2.3 Daarnaast kunnen uw gegevens voor statistische analyse,
in het bijzonder voor de berekening van de
verzekeringspremie en schadevergoedingen, maar ook
binnen het kader van de naleving van wettelijke
verplichtingen worden gebruikt .
2.4 Voor deze doeleinden worden uw persoonlijke gegevens
(bijv. naam en adres) en de gegevens over de door u
gekochte banden (bijv. type, fabrikant, model,
aanschafprijs) door ons verzameld en verwerkt.
2.5 De verzameling van uw gegevens vindt online plaats
wanneer u deze invoert tijdens de aankoop van de banden.
Er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor
gegevensbescherming.
2.6 Het verstrekken van de gegevens is vereist voor een
contract. Indien de gegevens niet kunnen worden
verstrekt, kan er geen overeenkomst worden gesloten en
kan er geen verzekeringsdekking voor uw banden worden
verleend.
3
Ontvanger van de gegevens
3.1 De ontvanger van uw gegevens is i-surance GmbH, die uw
gegevens als onderdeel van de uitvoering van uw
verzekeringscontract verwerkt. Het kan het moederbedrijf
(i-surance AG) of zusterbedrijven (i-surance GmbH sucursal
en España) inzetten om aan het contract te voldoen.
3.2 Ten behoeve van het sluiten van de overeenkomst en het
afwikkelen van schade, worden uw persoonlijke gegevens
voor ons online toegankelijk gemaakt. Dat stelt u in staat
om uw verzekeringsovereenkomst direct online af te
sluiten en ook om schadegevallen online af te handelen.
3.3 Uw gegevens zullen ook aan de verzekeraar, Great Lakes
Insurance SE, Königinstraße 107, 80802 München,
beschikbaar worden gesteld, opdat de verzekeraar u de
verzekeringsdekking op grond van de wettelijke bepalingen
kan bieden. Great Lakes Insurance SE is een
dochteronderneming van Münchner Rück. Great Lakes
Insurance SE kan uw gegevens voor statistische analyse en
om te voldoen aan regelgevende vereisten, aan haar
moeder- of zusterbedrijven in binnen- en buitenland
verstrekken. Meer informatie kunt u vinden in het
privacybeleid van Great Lakes Insurance SE.
4
Juridisch kader van gegevensoverdracht
In alle gevallen vindt de gegevensoverdracht plaats met
inachtneming van de huidige wettelijke vereisten.

5
Gegevensoverdracht in het buitenland
Voor het uitvoeren van de overeenkomst kan het noodzakelijk
zijn om gegevens te delen met de moeder- of zusterbedrijven van
i-surance GmbH of de verzekeraar in de Europese Unie en
Zwitserland. De gegevens worden niet doorgegeven aan derde
landen buiten de EU en Zwitserland.
6
Herroeping
Een afgegeven toestemmingsverklaring voor het verwerken van
gegevens kan te allen tijde worden ingetrokken via delticom@isurance.eu zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van
de verwerking die op grond van de instemming tot aan de
intrekking is uitgevoerd. In het geval van herroeping vervalt uw
verzekeringsdekking.
7
Rechten van de belanghebbende
U heeft als betrokkene op grond van de wettelijke voorschriften,
een verscheidenheid aan rechten, om over de door ons
opgeslagen gevevens geïnformeerd te worden, uw gegevens aan
te passen, uw gegevens te laten verwijderen, de verwerking
ervan te beperken of bezwaar te maken tegen bepaalde
verwerkingen van de gegevens en een kopie van uw gegevens te
verkrijgen. Om deze rechten uit te oefenen of om meer
informatie over het verwerken van de gegevens te verkrijgen,
kunt u direkt contact opnemen met data-security@i-surance.eu
of met de toezichthouder voor gegevensbescherming van de
verzekeraar. Bovendien heeft u te allen tijde het recht om
bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit.
8

Gegevensopslag na beëindiging van de
verzekeringsovereenkomst
Na beëindiging van de overeenkomst blijven uw gegevens in het
kader van de wettelijke bewaartermijn nog voor een periode van
tien jaar opgeslagen, gerekend vanaf het einde van het jaar
waarin de beëindiging van kracht werd.

