Privacy statement
Numan Assurantiën adviseert en bemiddelt in financiële diensten en producten. Wij zijn verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
- Adres: Hegewei 26, 9218 VB Opeinde
- Telefoon: 0512 540 656
- E-mail: info@numanassurantien.frl
- Website: www.numanassurantien.frl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Numan Assurantiën adviseert en bemiddelt in financiële diensten en producten. In verband hiermee
verwerken wij (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
- contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
- geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat;
- ID-nummers, data en handtekeningen van een paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs
(soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
- gegevens over dienstverband, zoals inkomen, beroep, functie, opleiding en werkgever;
- gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden;
- gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningnummers of polisnummers van
verzekeringen;
- bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheid, BSN, strafrechtelijke gegevens, lidmaatschap
vakvereniging;
- gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
- gegevens ingediende claims/claimhistorie.
Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst
zorgvuldig en altijd alleen met uw toestemming.
Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor o.a. de volgende doelen:
- het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
- het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers;
- het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
- het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
- het tot stand brengen van een verzekeringsovereenkomst met een verzekeraar, bank of financiële
instelling;
- het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het
gebruik van een archiefbestemming;
- het uitvoeren van (gerichte) marketing en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële)
klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.
Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van gegevens
Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
- het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
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- het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze
wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand
gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
- de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke
doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
- voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die
van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze
belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het
onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of
profilering gericht op marketing.
Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dat is in ieder geval gedurende de
looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan is de
bewaartermijn minimaal gelijk aan de geldende wettelijke bewaartermijn. Die bewaartermijn is voor
verzekeringen en financiële producten in elk geval 5 jaar na beëindiging van de relatie. In voorkomende
gevallen kan die termijn worden verlengd indien wij dat in het kader van onze bedrijfsvoering nodig
achten. Echter is de bewaartermijn nooit langer dan 15 jaar na het beëindigen van onze relatie en/of
overeenkomst.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Het is mogelijk dat met de volgende partijen gegevens worden gedeeld:
- Financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product
aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren of waarbij we u begeleiden
tijdens de looptijd van het product;
- Personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
- Externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze
ICT-dienstverleners of ons (direct) marketingbureau;
- Schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis;
- Notarissen, advocaten, accountants, arbodiensten.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Numan Assurantiën. Tevens heeft u het recht uw
gegevens over te dragen aan u zelf of aan een andere, door u aangewezen, partij.
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Het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit aan de orde is
dan zullen we u dit gemotiveerd laten weten.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@numanassurantien.frl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers
onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van
uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na het indienen van uw
verzoek.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te
beveiligen. Mocht u desalniettemin de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of heeft u
aanwijzingen voor misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of
smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze
cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming
gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de
sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar
Klachtrecht
Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw
rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Wijzigingen privacy statement
Het kan voorkomen dat we dit privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds
de meest actuele versie.
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