Den Dekker Assurantiën respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te
beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij
verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp).

Doel gegevens verzameling
Uw gegevens gebruiken wij voor het verstrekken van informatie, het aanbieden van
offertes, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, statistische analyses,
marketingactiviteiten en het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële
sector. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u ons
dat kenbaar maken.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken
alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet
voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die wij jegens u zijn aangegaan, worden
zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt
wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel
product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die
strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product.

Het gebruik van deze site
Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze
site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens
kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

Internetsite van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel
van links met deze internetsite zijn verbonden.

Uw rechten
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in
het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u hiervoor niet
meer benaderen. U kunt dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Wilt u weten of alle
gegevens die wij van u hebben ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Wij
moeten u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. U kunt bij ons
navraag doen door een schriftelijk verzoek onder bijvoeging van een kopie van uw
legitimatiebewijs naar ons te sturen.

Wijziging privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.
Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van
deze wijzigingen op de hoogte bent.

