Privacybeleid

SEB Life International
Assurance Company DAC
In dit Privacybeleid wordt uiteengezet hoe wij uw persoonsgegevens
verwerken (verzamelen, gebruiken, delen en anderszins verwerken).
Wij verwerken al uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit
Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving.
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WIE ZIJN WIJ?

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de
verwerking van uw persoonsgegevens, is
SEB Life International Assurance Company
DAC, Bloodstone Building, Riverside
IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin
2, republiek Ierland, ondernemingsnr.
218391, goedgekeurd door de Centrale
Bank van Ierland als levensverzekeraar
onder nr. C771. Ons contactadres is het
bovenstaande; telefoonnummer: +353 1
487 0700, fax: +353 1 487 0704, e-mail:
dataprotection@seb.ie.
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WAAROM VERWERKEN WIJ UW
PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw persoonsgegevens:
• om te voldoen aan onze
wettelijke, reglementaire en
nalevingsverplichtingen
• om voor u een verzekeringspolis te
regelen, uit te geven en te beheren, om
u te registreren als levensverzekerde of
begunstigde van een verzekeringspolis,
om vorderingen en uitkeringen te
betalen en om te reageren op uw
vragen hierover
• om op een doeltreffende manier
contact te onderhouden met personen
die u vertegenwoordigen, zoals uw
tussenpersoon en financieel adviseur
• om het fonds van uw polis te beleggen
bij een benoemde vermogensbeheerder
en uw bezittingen en contanten in
bewaring te geven bij een bewaarder
• om de risico’s van uw verzekeringspolis
te herverzekeren
• om uw identiteit te controleren, u te
beschermen tegen mogelijke fraude,
om nalatigheden inzake naleving
te onderzoeken en om klachten te
beantwoorden.
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WELKE PERSOONLIJKE
GEGEVENS OVER U
VERWERKEN WIJ?

Wij verwerken alleen persoonlijke
gegevens over u voor de hierboven
onder Artikel 2 vermelde specifieke
doeleinden, en wij verwerken alleen
de noodzakelijke persoonsgegevens.
Wij kunnen de volgende categorieën
persoonsgegevens over u verwerken:
uw naam en adres, uw geboortedatum
en -plaats, uw geslacht, persoonlijke
contactgegevens, gegevens voor uw
identificatie als belastingplichtige, de
kaartnummers en gegevens van uw
paspoort en identiteitskaart, gegevens
over uw familieleden, financiële informatie
en de gegevens van uw begunstigden en
aangestelde levensverzekerden.
Met betrekking tot bepaalde
levensverzekeringspolissen
kunnen wij ook bepaalde speciale
gegevenscategorieën verwerken, zoals
gezondheidsgegevens. In het kader van
de bestrijding van het witwassen van geld
verzamelen wij informatie over of u een
politiek prominent persoon bent (PEP).
Deze informatie kan politieke opvattingen
aangeven.
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WAAROM HEBBEN WIJ DE
TOESTEMMING OM UW
PERSOONSGEGEVENS TE
VERWERKEN?

Onze verwerking van uw
persoonsgegevens vereist een wettelijke
basis. Wij kunnen de hierboven
beschreven persoonsgegevens verwerken
op basis van de volgende wettelijke

gronden:
• Als u ons speciale categorieën gegevens
bezorgt (zoals gezondheidsgegevens),
uw uitdrukkelijke toestemming;
• Als u een gegadigde of
verzekeringnemer bent, is de
verwerking noodzakelijk voor de
uitvoering van een contract met u, om
op uw verzoek stappen te ondernemen
voordat een contract wordt gesloten of
om een wettelijke vereiste waaraan wij
zijn onderworpen na te leven;
• Als u een levensverzekerde bent
(en geen verzekeringnemer) of een
begunstigde van een andere persoon
(voogd, adviseur, vertegenwoordiger
of pandhouder), dan is de verwerking
nodig voor de legitieme belangen die
wij nastreven, namelijk de betaling van
vorderingen en uitkeringen onder een
polis of verzekering aan u of anderen,
of is de verwerking nodig om te voldoen
aan een wettelijke verplichting waaraan
wij zijn onderworpen.
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HOE VERKRIJGEN WIJ UW
PERSOONSGEGEVENS?

Als u een verzekeringnemer bent,
verkrijgen wij persoonsgegevens
rechtstreeks van u en kunnen wij ook
persoonlijke gegevens ontvangen van
personen die namens u handelen,
bijvoorbeeld van tussenpersonen.
Als u de levensverzekerde persoon
bent, verkrijgen wij persoonsgegevens
(waaronder mogelijk gegevens over
uw gezondheid) van u en ook, met uw
toestemming, van artsen, tandartsen,
beoefenaars van medische beroepen,
werknemers van ziekenhuizen,
gezondheidsautoriteiten en medische
faciliteiten.

Als u in een polis wordt vernoemd als
levensverzekerde of begunstigde,
dan verkrijgen wij van de polishouder
persoonsgegevens die geen
gezondheidsgegevens bevatten.
Wij kunnen ook openbaar verkrijgbare
informatie verkrijgen uit bedrijfsregisters,
nationale bevolkingsregisters en
nalevingssystemen.
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HOE DELEN WIJ UW
PERSOONSGEGEVENS?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen
met overheidsinstanties om te voldoen
aan wetten inzake witwasbestrijding, de
financiering van terrorisme, omkoperij
en corruptie; en voor te rapporteren
rekeningen onder de Common Reporting
Standard en (als u een ‘ingezetene van
de VS’ bent) de Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA). Wij delen ook
gegevens met onze moedermaatschappij
Skandinaviska Enskilda Banken
AB, haar dochtermaatschappijen,
agenten, onderaannemers en externe
dienstverleners van de SEB Groep en
personen die namens ons optreden, zoals
bewaarders, vermogensbeheerders
en personen die namens u handelen,
zoals uw tussenpersoon. Wat speciale
gegevenscategorieën betreft (zoals
gezondheidsgegevens), maken wij
deze gegevens ook bekend aan onze
herverzekeraar.
Uw persoonsgegevens kunnen
ook worden verwerkt door ons en
andere leden van de SEB Groep, onze
agenten, onderaannemers en externe
dienstverleners voor alle andere
doeleinden die vereist zijn voor de
uitvoering van onze plichten of die
hiermee in redelijke mate verband
houden of voor het uitvoeren van een
due diligence-onderzoek door een derde
partij in het kader van een geplande fusie,
overname, herfinanciering of reorganisatie
van ons bedrijf waarbij deze derde partij is
betrokken.
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Europese Commissie heeft besloten
dat het land of de verwerker waarmee
wij uw informatie delen uw informatie
naar behoren zal beschermen; of als de
overdracht werd meegedeeld aan de
commissaris voor gegevensbescherming
in Ierland en schriftelijk geregistreerd en
als wij een contract hebben gesloten met
de verwerker waarmee we uw informatie
delen (onder voorwaarden, goedgekeurd
door de Europese Commissie), om ervoor
te zorgen dat uw gegevens naar behoren
worden beschermd.
U kunt een kopie opvragen van de
gepaste voorzorgsmaatregelen die wij
implementeren bij verwerking in derde
landen door een brief te schrijven naar:
dataprotection@seb.ie.
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Wij behouden uw persoonsgegevens
alleen voor zolang dit nodig is om u de
diensten te verlenen die u hebt verzocht,
voor zolang dit is vereist voor legitieme
doeleinden en voor zolang dit is vereist
door de toepasselijke wetgeving.
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WAT ALS HET VERPLICHT IS OM
UW PERSOONSGEGEVENS TE
VERSTREKKEN?

Volgens bepaalde wettelijke en/of
contractuele vereisten bent u verplicht om
ons uw persoonsgegevens te bezorgen
en kan het niet naleven van deze vereiste
ertoe leiden dat wij u geen polis kunnen
verstrekken of, als u al een polis hebt, dat
wij niet in staat zijn om bepaalde zaken,
noodzakelijk voor het beheer van uw polis,
geheel of gedeeltelijk uit te voeren.
Het niet verstrekken van volledige en juiste
informatie kan ook een vordering op een
polis of een deel van een polis ongeldig
maken.
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WAT ZIJN UW RECHTEN?

•

U hebt het recht om toegang te vragen
tot uw persoonsgegevens en om te
vragen om deze te corrigeren of te
verwijderen. Als uw informatie wijzigt
of als u denkt dat wij over onjuiste of
verouderde informatie beschikken,
gelieve ons dit te laten weten, zodat
wij het kunnen veranderen.

•

U hebt ook het recht om zich te
verzetten tegen de verwerking

INTERNATIONALE
OVERDRACHTEN

Wij kunnen de persoonsgegevens
die van u worden verzameld, voor de
bovenstaande doeleinden overdragen aan
een externe verwerker die zich bevindt in
een land buiten de Europese Economische
Zone. Wij doen dit alleen wanneer de

HOE LANG BEWAREN WIJ UW
PERSOONSGEGEVENS?

van uw persoonsgegevens
en de verwerking van uw
persoonsgegevens te laten beperken.
•

Als de verwerking van uw
persoonsgegevens is gebaseerd op
uw toestemming, dan hebt u steeds
het recht om uw toestemming in te
trekken. Deze intrekking heeft geen
invloed op de wettelijkheid van de
verwerkingsactiviteiten, uitgevoerd
voordat u uw toestemming introk. Als
u uw toestemming wilt intrekken, dan
kan deze intrekking afbreuk doen aan
uw recht (of het recht van anderen)
om aanspraak te maken op een
voordeel onder een verzekeringspolis
en/of ervoor zorgen dat wij de polis
moeten beëindigen omdat wij het
contract niet langer kunnen uitvoeren.

Vanaf 25 mei 2018 hebt u het recht om
uw persoonsgegevens te ontvangen
in een gestructureerd, algemeen
gebruikt en machineleesbaar formaat
(dataportabiliteit).
Deze rechten kunnen onderhevig zijn aan
voorwaarden of beperkingen. Daarom is
het niet zeker dat u in een specifiek geval
recht hebt op dataportabiliteit: dit hangt
af van de specifieke omstandigheden van
de verwerkingsactiviteit.
Er zijn geen kosten verbonden aan het
uitoefenen van een van deze rechten.
Uw verzoeken kunt u richten aan
dataprotection@seb.ie.
U kunt altijd bij ons een klacht neerleggen
op dataprotection@seb.ie of bij de
commissaris voor gegevensbescherming
van Ierland, die bereikbaar is op:
Office of the Data Protection
Commissioner.
Canal House, Station Road,
Portarlington, Co. Laois,
R32 AP23, Ierland.
Telefoonnummer: +353 (0761) 104 800
LoCall 1890 25 22 31
Fax: +353 57 868 4757
email info@dataprotection.ie

Postadres : SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland.
Schakelbord : +353 1 487 07 00, Fax : +353 1 487 07 04, E-mail ons: sales@seb.ie
SEB Life International Assurance Company Designated Activity Company handelend als SEB Life International, staat onder toezicht van de
Centrale Bank Ierland. Geregistreerd in de Ierse Republiek. Maatschappelijke zetel: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir
John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland. Registratienummer: 218391. In het verleden behaalde prestaties vormen geen betrouwbare richtlijn
voor de toekomst. De waarde van uw belegging kan zowel stijgen als dalen.
Alle informatie is juist per mei 2018 maar is onderhevig aan verandering.
seb.ie

