
HOE LIBERTY 
SPECIALTY MARKETS 
JOUW PERSOONLIJKE 

INFORMATIE 
GEBRUIKT

In het kader van onze activiteiten als verzekeringsmaatschappij kunnen wij persoonlijke informatie over jou behandelen. 
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je gewond raakt en een claim indient tegen iemand die wij verzekeren. 

Hieronder vind je meer informatie over hoe wij jouw persoonlijke informatie gebruiken, en informatie over jouw 
rechten. Let op: dit is een samenvatting van de belangrijke onderdelen van onze volledige privacyverklaring, die je 
ook hier kunt vinden.

Lees de informatie zorgvuldig door. Vraag je ouder of voogd om uitleg als je iets niet begrijpt, of neem contact 
met ons op. De contactgegevens staan onderaan de pagina. 

Wie zijn wij? 

Welke persoonlijke 
informatie gebruiken wij 
over jou?

Waarvoor gebruiken 
wij jouw persoonlijke 
informatie?

Mogen wij jouw 
persoonlijke informatie 
gebruiken?

Wij zijn een groep bedrijven genaamd Liberty Specialty Markets. Wij 
bieden verzekeringen aan mensen en bedrijven, waaronder andere 
verzekeringsmaatschappijen.

Dat hangt af van de reden waarom wij jouw persoonlijke informatie nodig 
hebben, maar enkele voorbeelden zijn:

• Jouw naam, en hoe wij contact met jou kunnen opnemen. 

• Gegevens ter bevestiging van jouw identiteit, bijvoorbeeld gegevens van  
 jouw paspoort en andere nationale identiteitskaarten. 

• Gegevens over jouw gezondheid die nodig kunnen zijn voor een  
 verzekeringsclaim die je hebt ingediend.

Wij gebruiken jouw persoonlijke informatie om een aantal redenen. De 
belangrijkste redenen waarvoor wij jouw persoonlijke informatie gebruiken zijn: 

• Om elke verzekeringsclaim over jou te behandelen, inclusief alle vragen die  
 je zou kunnen hebben. 

• Om ervoor te zorgen dat wij ons aan de wet houden. 

• Om fraude te helpen voorkomen. 

• Om onze activiteiten te beheren en te verbeteren.

Ja, wij zorgen er altijd voor dat wij een wettelijke reden hebben om jouw 
persoonlijke informatie te gebruiken. Deze wettelijke redenen kunnen zijn dat: 

• wij verzekeringen kunnen aanbieden en verzekeringsclaims kunnen betalen; 

• wij ervoor zorgen dat we ons daarmee aan de wet houden;

• het in ons oprecht belang is om dat te doen, om op deze manier gegevens over  
 onze activiteiten bij te houden en onze activiteiten te beheren en te verbeteren;

• je ons jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (soms kan deze  
 toestemming namens jou door een ouder of voogd worden gegeven). Wij  
 zullen jou apart om jouw toestemming vragen indien dit nodig is.

https://www.libertyspecialtymarkets.com/nl-nl/privacy-and-cookies


Als je meer wilt weten over hoe wij je persoonlijke informatie gebruiken, neem dan contact op met onze functionaris voor 
gegevensbescherming (of vraag je ouder voogd om contact op te nemen) op het volgende adres:  

dataprotectionofficer@libertyglobalgroup.com

Wie geeft ons jouw 
persoonlijke informatie?

Delen wij jouw 
persoonlijke informatie 
met anderen?

Verlaten jouw 
persoonsgegevens de 
Europese Unie of het 
Verenigd Koninkrijk?

Hoe lang bewaren wij 
jouw gegevens?

Wat zijn jouw rechten?

Wij kunnen jouw persoonlijke gegevens ontvangen van de volgende personen: 

• Rechtstreeks van jou. 

• Je ouder of voogd.

• Andere mensen in verband met onze verzekering, zoals de mensen die wij  
 verzekeren (bijvoorbeeld een school, ziekenhuis of winkel) of iemand die  
 iets ziet dat relevant is voor jouw verzekeringsclaim.

Waar mogelijk proberen wij jouw persoonlijke informatie met niemand 
anders te delen. Er zijn situaties waarop wij jouw persoonlijke gegevens 
met anderen moeten delen, zodat wij verzekeringen kunnen aanbieden en 
verzekeringsclaims kunnen betalen. 

In deze situatie kunnen we jouw persoonlijke informatie delen met: 

• Andere verzekeringsmaatschappijen.

• Andere mensen of bedrijven die betrokken zijn bij een verzekeringsclaim  
 over jou.

• Overheids- of regeringsinstanties.

Wanneer jouw gegevens met anderen worden gedeeld, kunnen jouw 
gegevens zowel buiten de Europese Unie als buiten het Verenigd Koninkrijk 
worden verzonden. Wanneer dit gebeurt, zullen wij ervoor zorgen dat jouw 
persoonlijke gegevens zorgvuldig worden beschermd. Als je meer wilt weten 
over hoe wij jouw persoonlijke gegevens beschermen, kunt je contact met 
ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is, zodat wij de 
eerder genoemde zaken kunnen doen. Als je meer wilt weten over hoe lang 
wij jouw persoonlijke gegevens bewaren, kunt je contact met ons opnemen 
via onderstaande contactgegevens.

Je hebt de volgende rechten: 

• Na te gaan of wij jouw persoonlijke informatie gebruiken en, indien dat  
 het geval is, ons te vragen jou een kopie van deze persoonlijke informatie  
 te geven. 

• Ons te vragen om onjuiste persoonlijke informatie over jou aan aan te  
 passen en persoonlijke informatie te wissen wanneer je ons daarom  
 vraagt en wanneer wij niet langer een reden hebben om deze te bewaren.

• Ons te vragen om te stoppen met het gebruik van jouw persoonlijke  
 informatie als je niet wilt dat wij dat doen 

• Jouw persoonlijke informatie van ons te ontvangen in een eenvoudig    
 document, dat je kunt bekijken en gebruiken. 

• De toestemming die je ons gaf om jouw persoonlijke informatie te  
 behandelen in te trekken. Dit zal geen invloed hebben op onze behandeling  
 van jouw persoonlijke informatie voorafgaande aan met moment dat je  
 jouw toestemming wilde intrekken. 

• Een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien je niet  
 tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonlijke gegevens  
 zijn omgegaan.

Hoe kun je ons bereiken? CPNDu1506-05-22 


