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Privacybelied

Houdt u er a.u.b. rekening mee dat dit document, EO0509D 05/11/19, een Nederlandse vertaling zonder 
rechtsgeldigheid is van de Engelstalige versie, EO0509O 05/11/19. De Engelse versie is en blijft het enige definitieve 
document. 

Dit privacybeleid beschrijft de details van de persoonsgegevens die wij van u mogen verzamelen en hoe wij die gegevens 
mogen gebruiken.

Lees dit privacybeleid aandachtig door. Dit privacybeleid bestaat uit de volgende paragrafen:

1. Wie wij zijn en hoe u contact met ons of onze Data Protection Officer kunt opnemen

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom verzamelen wij die?

3. Van wie krijgen wij uw persoonsgegevens en met wie delen wij die 

4. Het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt

5. Verandering van het doel

6. Gegevens naar het buitenland sturen

7. Welke marketingactiviteiten ondernemen wij?

8. Cookies

9. Telefoongesprekken

10. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

11. Uw plicht om wijzigingen door te geven aan ons

12.  Derde-aggregatoren

13. Uw rechten

14. Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

15. Wat u mogelijk voor ons moet doen

16. Wijzigingen in dit privacybeleid
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1. Wie wij zijn en hoe u contact met ons of onze Data Protection Officer kunt opnemen

In dit privacybeleid verwijzen de woorden "wij", "we", "ons", "onze" of "Hansard" naar Hansard Europe Designated 
Activity Company, Ground Floor, 6 Exchange Place, IFSC, Dublin 1, Republic of Ireland, D01 T9C2. "Hansard Group" 
betekent de groep ondernemingen in eigendom van, of in gemeenschappelijk ultiem eigendom van, Hansard Europe 
Designated Activity Company.

U kunt contact opnemen met ons op het volgende e-mailadres data.protection@hansard.com, of per telefoon op het 
volgende nummer +353 1 211 2800.

Wij zijn de gegevensbeheerder van alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Dat betekent dat wij verantwoordelijk 
zijn voor de naleving van de relevante wetten op de gegevensbescherming. De toezichthoudende instantie op de 
gegevensbescherming in Ierland is de Data Protection Commission met de volgende website: www.dataprotection.ie.

Wij hebben een Data Protection Officer aangesteld die onze verwerking van persoonsgegevens controleert. Mocht 
u vragen hebben over hoe wij uw gegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, kunt u contact opnemen met onze 
Data Protection Officer op het bovenstaande adres. In het geval u een klacht heeft met betrekking tot ons gebruik van 
uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Officer op het bovenstaande adres, of met 
de Data Protection Commission via het bovenstaande websiteadres. 

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom verzamelen wij die? 

Dit privacybeleid beschrijft welke persoonsgegevens wij van u kunnen verzamelen over u, en beschrijft hoe en waarom 
wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare persoon die direct of indirect 
kan worden geïdentificeerd met name door raadpleging van een identificator. Bijvoorbeeld, uw naam, geboortedatum, 
nationaliteit en adres worden beschouwd als persoonsgegevens. Het verzamelen van persoonsgegevens is noodzakelijk 
voor de administratie van uw polis bij ons, of om de diensten te verlenen die u van ons vraagt. Bovendien kunnen wij 
gegevens van u en van derden over u nodig hebben om de wetten en regelgeving die op ons van toepassing zijn te 
kunnen naleven, bijvoorbeeld ter preventie van witwassen.

Soms vragen wij om of krijgen wij een 'speciale categorie van persoonsgegevens' omdat deze relevant zijn voor uw polis 
of claim (bijvoorbeeld gegevens over uw etniciteit en gezondheid) van u en/of uw dokter.

Als u persoonsgegevens verstrekt over anderen (bijvoorbeeld begunstigden van uw polis bij ons), moet u hen een kopie 
van dit privacybeleid overhandigen en hun toestemming verkrijgen zoals vereist voor het verwerken van de gegevens 
van die persoon volgens dit privacybeleid.

Persoonsgegevens

Om ons in staat te stellen diensten te leveren, hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig van de voorgenomen 
polishouder en in sommige gevallen van andere gerelateerde personen:

(a) naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer;

(b) geslacht; 

(c) relatie tot de polishouder; 

(d) identificerende gegevens, zoals burgerservicenummer, identiteitskaartnummer, paspoortnummer of rijbewijsnummer;

(e) functienaam of andere gegevens over het werk van die persoon;

(f) gegevens die betrekking hebben op het advies dat wordt gevraagd of de diensten die wij leveren;

(g) gegevens die betrekking hebben op eerdere verzekeringspolissen en claims om te kunnen adviseren over 
toekomstige behoeften;

(h) financiële gegevens, zoals financiële historie en behoeften, inkomen, bankgegevens, betalingsgegevens, en 
informatie verkregen uit onze kredietwaardigheidscontrole;

(i) wij kunnen kredietwaardigheids- en reglementaire controles uitvoeren, en deze kunnen door derden namens ons 
worden uitgevoerd;

(j) gegevens verkregen door ons gebruik van cookies (zie hieronder voor meer informatie);

(k) gegevens over relevante familieleden en de begunstigden van de polis;

(l) gegevens vastgelegd tijdens telefoongesprekken;

(m) marketingvoorkeuren.
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Speciale categorie van persoonsgegevens 

• gegevens over uw huidige of vroegere lichamelijke of psychische gezondheid;

• gegevens met betrekking tot strafrechtelijke sancties (inclusief strafbare feiten en vermeende strafbare feiten, en alle 
verdenkingen, vonnissen en strafrechtelijke veroordelingen);

• gegevens over ras en/of etniciteit, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of 
vakbondslidmaatschap;

• gegevens over uw seksleven en/of seksuele voorkeuren. 

3. Van wie krijgen wij uw persoonsgegevens en met wie delen wij die

Wij verzamelen persoonsgegevens uit een aantal verschillende bronnen, waaronder:

• rechtstreeks van u of iemand anders namens u;

• van andere derden die betrokken zijn bij de polis of claim, zoals een onafhankelijke verzekeringstussenpersoon;

• van andere derden die een dienst leveren met betrekking tot de polis of claim, zoals schade-experts, 
claimbeoordelaars, experts, zorgverleners en andere dienstverleners;

• via openbare bronnen, zoals internetzoekmachines en social-mediawebsites;

• van andere ondernemingen binnen de Hansard Group;

• door middel van klanttevredenheidsonderzoeken en marktonderzoeken;

• uit fraudepreventiedatabases en sanctiescreening.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met andere leden van de Hansard Group of met derden ten behoeve van de 
volgende administratieve doeleinden:

• aan u leveren van producten en diensten, en u informeren over belangrijke wijzigingen of ontwikkelingen in de functies 
en uitvoering van die producten en diensten;

• faciliteren van de dienst die wij en uw onafhankelijke verzekeringstussenpersoon aan u leveren;

• reageren op uw verzoeken en klachten;

• administreren van aanbiedingen, deelnames en promotieacties;

• uitvoeren van financiële beoordelingen; 

• faciliteren van veilige toegang tot online platformen; en

• IT- en hostingdiensten.

Als u meer informatie wenst over bekendmaking van uw persoonsgegevens, raadpleegt u paragraaf 1 voor onze 
contactgegevens. 

Om onze diensten te kunnen verlenen worden uw persoonsgegevens gedeeld met andere ondernemingen binnen de 
Hansard Group. Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld voor gebruik in onze algemene bedrijfsadministratie, 
of voor de preventie en detectie van fraude.

Wij maken uw persoonsgegevens tevens bekend aan de hieronder vermelde derden ten behoeve van de doeleinden 
beschreven in dit privacybeleid. Deze kunnen omvatten:

• onze partners, zoals tussenpersonen, fondsadviseurs, verzekeraars, herverzekeraars en andere ondernemingen 
die dienen als distributeurs;

• andere derden die helpen bij het administreren van polissen, zoals schade-experts, claimbeoordelaars, accountants, 
auditeurs, advocaten en andere experts;

• fraudeopsporingsdiensten en andere derden die frauderegisters aanleggen en bijhouden;

• onderzoeksbureaus die wij vragen om namens ons claims te onderzoeken met betrekking tot vermoedelijke fraude;

• onze regelgevers;

• de politie en andere derden of wetshandhavingsinstanties indien redelijkerwijs noodzakelijk voor de preventie 
en detectie van misdrijven;

• andere verzekeraars die onze eigen verzekeringen leveren;

• brancheorganisaties;

• incassobureaus;

• kredietinformatiebureaus;
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• creditcardmaatschappijen (bijvoorbeeld Visa of MasterCard);

• onze derde-dienstverleners, zoals IT-leveranciers, actuarissen, auditeuren, advocaten, marketingbureaus, 
documentbeheerders en belastingadviseurs;

• uw dokter en andere medisch beroepsbeoefenaren;

• geselecteerde derden verbandhoudend met de reorganisatie, verkoop, overdracht of sluiting van onze onderneming.

Wij zullen uw persoonsgegevens delen met uw onafhankelijke verzekeringstussenpersoon zodat wij uw polis bij ons 
kunnen administreren. Als u van onafhankelijke verzekeringstussenpersoon verandert, dient u ons hiervan onmiddellijk 
in kennis te stellen.

4. Het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt

Wij beroepen ons op de volgende juridische grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens:

• het verwerken is noodzakelijk om uw polis bij ons uit te voeren (bijvoorbeeld wanneer u de polishouder bent);

• wanneer het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en uw belangen en basisrechten 
deze belangen niet overstijgen;

• wanneer wij een wettelijke of reglementaire verplichting hebben om dergelijke persoonsgegevens te gebruiken, en het 
noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken om daaraan te voldoen;

• waar het gebruik ervan noodzakelijk is om onze wettelijke rechten te vestigen, uit te oefenen of te verdedigen;

• waar u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor ons gebruik van uw persoonsgegevens. 

Hieronder wordt verdere informatie verstrekt over onze juridische grondslagen voor elk van onze verwerkingsdoeleinden:

(a) U als klant accepteren, inclusief het uitvoeren van fraude-, credietwaardigheids- en witwascontroles, en uw 
polis bij ons administreren

In deze gevallen is het door ons verwerken van uw persoonsgegevens:

• noodzakelijk voor de uitvoering van uw polis bij ons;

• noodzakelijk voor ons om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen;

• wanneer het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en uw belangen en basisrechten 
deze belangen niet overstijgen.

Aanvullende juridische grondslag voor een speciale categorie van persoonsgegevens 

• U hebt uw uitdrukkelijke toestemming gegeven;

• In overeenstemming met bepalingen opgenomen in de wetgeving inzake gegevensbescherming die specifiek 
is voor de verzekeringsbranche.

(b) Beheren van onze bedrijfsactiviteiten, zoals het onderhouden van accountdossiers, analyse van financiële 
resultaten, interne-auditvereisten, ontvangen van professioneel advies (bijvoorbeeld belastingtechnisch 
of juridisch advies) 

• Wanneer het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en uw belangen en 
basisrechten deze belangen niet overstijgen.

(c) Marketinginformatie aan u leveren in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren

• Wanneer het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en uw belangen en 
basisrechten deze belangen niet overstijgen. 

(d) Monitoren van toepassingen, herzien, beoordelen, aanpassen en verbeteren van onze producten en 
diensten, en soortgelijke producten en diensten aangeboden door andere leden van de Hansard Group

• Wanneer het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en uw belangen en 
basisrechten deze belangen niet overstijgen;

• Traceren en innen van schuld.

(e) Monitoren van het gebruik van een van de diverse Hansard-websites

• Wanneer het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en uw belangen en 
basisrechten deze belangen niet overstijgen.
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(f) Overdracht naar buiten de Europese Economische Ruimte

• Wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van de polis tussen ons omdat hiervoor uw persoonsgegevens 
moeten worden overgedragen aan uw onafhankelijke verzekeringstussenpersoon. Wij kunnen tevens uw 
persoonsgegevens sturen naar derde-aggregatoren die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. 
Zie voor meer informatie de onderstaande alinea 4(g) en tevens onderstaande paragraaf 12.

(g) Overdracht aan derde-aggregatoren

• Wanneer het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde) en uw belangen en 
basisrechten deze belangen niet overstijgen. Zie voor meer informatie over de overdracht aan derde-
aggregatoren de onderstaande paragraaf 12.

5. Verandering van het doel

Wij zullen uitsluitend uw persoonsgegevens gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, behalve 
indien we redelijkerwijs overwegen dat we ze moeten gebruiken om een andere reden en die reden compatibel is met 
het oorspronkelijke doeleinde. Als wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een ongerelateerd doel, zullen wij 
u informeren en de juridische grondslag uitleggen op grond waarvan wij het recht hebben dit te doen.

Denk eraan dat wij uw persoonsgegevens mogen verwerken zonder uw kennis of toestemming wanneer dit door de wet 
wordt vereist of toegestaan.

6. Gegevens naar het buitenland sturen 

Wij (of derden die namens ons handelen) kunnen gegevens die we over u hebben verzameld opslaan en verwerken 
in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Wanneer wij uw persoonsgegevens overdragen naar buiten 
de Europese Economische Ruimte, zullen wij de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw 
persoonsgegevens worden beschermd. Dergelijke stappen kunnen bijvoorbeeld zijn dat de derde waaraan wij gegevens 
overdragen contractueel verplichten de gegevens op afdoende wijze te beschermen. Als u meer informatie wilt over de 
stappen die wij in een dergelijke situatie ondernemen om uw persoonsgegevens te beschermen, neemt u contact met 
ons op met behulp van de contactgegevens vermeld in paragraaf 1.

7. Welke marketingactiviteiten ondernemen wij?

Wij kunnen, in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren, u van tijd tot tijd voorzien van informatie over onze 
producten of diensten, of die van onze partners of die van de Hansard Group.

Een "afmelden"-link is opgenomen in al onze marketinge-mails. Om u af te melden voor de marketinge-mails die wij 
versturen, kunt u op elk moment gewoon op de link klikken. 

8. Cookies 

Cookies zijn bestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten en die worden gedownload naar het apparaat dat u 
gebruikt wanneer u een website bezoekt. Cookies worden vervolgens teruggestuurd naar de oorspronkelijke website bij 
elk volgend bezoek, of naar een andere website die dat cookie herkent. Cookies verrichten veel verschillende en nuttige 
taken, zoals het onthouden van uw voorkeuren, en verbeteren over het algemeen uw online-ervaring. Ons cookiebeleid 
kunt u lezen op onze website hansard.com

9. Telefoongesprekken

Wij kunnen telefoongesprekken met u monitoren of opnemen voor het geval we moeten controleren of wij uw instructies 
correct hebben uitgevoerd, om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen, voor reglementaire doeleinden, 
om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, en om fraude en andere misdrijven te helpen detecteren en 
voorkomen. Conversaties kunnen ook worden gemonitord ten behoeve van het opleiden van medewerkers.

10. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij slaan uw persoonsgegevens slechts zo lang op als redelijkerwijs noodzakelijk is voor het bereiken van de 
doelen beschreven in deze kennisgeving en om te voldoen aan onze reglementaire en/of wettelijke verplichtingen. 
Onze maximale bewaarduur is zes jaar na het einde van onze relatie met u. Voor meer informatie over hoe lang uw 
persoonsgegevens zullen worden bewaard, neemt u contact met ons op met behulp van de contactgegevens vermeld 
in paragraaf 1.

11. Uw plicht om wijzigingen door te geven aan ons

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die wij van u hebben nauwkeurig en actueel is. Laat het ons weten als uw 
persoonsgegevens wijzigen tijdens uw relatie met ons.
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12. Derde-aggregatoren

Wij, net als veel ondernemingen in de verzekeringswereld, maken gebruik van derde-aggregatoren die data 
samenvoegen als hulpmiddel bij het administreren van uw polis en bij het faciliteren van het verstrekken van de dienst 
die wij en uw onafhankelijke verzekeringstussenpersoon aan u leveren. Sommige van deze aggregatoren kunnen zich 
buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. In het geval wij gegevens naar deze aggregatoren sturen, zullen wij 
contractuele verplichtingen afdwingen om uw persoonsgegevens afdoende te beschermen, en zullen wij uw naam en 
adres niet naar de aggregatoren sturen.

13. Uw rechten

Conform de wet op de gegevensbescherming hebt u het recht bepaalde verzoeken in te dienen met betrekking tot de 
persoonsgegevens die wij over u hebben. Normaal gesproken rekenen wij niets voor het verwerken van dergelijke 
verzoeken. Als u op enig moment een beroep wilt doen op deze rechten, neemt u contact met ons op met behulp van 
de contactgegevens vermeld in paragraaf 1.

Er kunnen zich gevallen voordoen waarin wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen (bijvoorbeeld wanneer deze in strijd 
is met onze verplichting te voldoen aan andere reglementaire en/of wettelijke vereisten). Als wij niet aan uw verzoek 
kunnen voldoen, zullen wij u de reden daarvan melden, mits dit toegestaan wordt door de wet. Bovendien zullen wij altijd 
reageren op enig verzoek dat u indient.

Er kunnen zich ook situaties voordoen, afhankelijk van het recht en het tijdstip, wanneer u gedurende uw polistermijn 
contact met ons opneemt, waarin een beroep op sommige van deze rechten (bijvoorbeeld het recht op verwijdering, 
het recht op beperking van verwerking, en het recht op intrekking van toestemming) leidt tot verlies van bepaalde 
polisuitkeringen. Nadat u contact met ons hebt opgenomen om een beroep te doen op een van de onderstaande 
rechten, zullen wij op dat moment eventueel van toepassing zijnde gevolgen voor uw individuele polis uitleggen zodat 
u de beschikking hebt over alle informatie om een geïnformeerde beslissing te nemen. 

Uw rechten omvatten:

• Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens 

U hebt het recht op een kopie van de persoonsgegevens die wij over u hebben, en op bepaalde informatie over hoe 
wij die gebruiken.

Wij verstrekken u uw gegevens doorgaans op schrift, behalve indien u anderszins verlangt of het verzoek met 
behulp van elektronische middelen hebt ingediend, in welk geval de gegevens, indien mogelijk, met behulp van 
elektronische middelen aan u worden verstrekt. 

• Het recht op rectificatie 

Wij treffen redelijke maatregelen om te garanderen dat de gegevens die wij over u hebben nauwkeurig en compleet 
zijn. U kunt ons echter vragen deze aan te passen of bij te werken als u meent dat dit niet het geval is.

• Het recht op verwijdering 

U hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, 
bijvoorbeeld wanneer u uw toestemming intrekt of wanneer de persoonsgegevens die wij verzamelen niet langer 
noodzakelijk zijn voor het oorspronkelijke doel. Dit dient echter te worden afgewogen tegen andere factoren. 
Wij kunnen bijvoorbeeld reglementaire en/of wettelijke verplichtingen hebben waardoor wij niet aan uw verzoek 
kunnen voldoen.

• Het recht op beperking van verwerking 

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te 
staken, bijvoorbeeld wanneer u denkt dat wij uw persoonsgegevens niet langer hoeven te gebruiken, of wanneer 
u denkt dat de persoonsgegevens die wij over u hebben mogelijk onnauwkeurig zijn.

• Het recht op gegevensportabiliteit 

U hebt het recht, onder bepaalde omstandigheden, om ons te vragen de persoonsgegevens die u aan ons hebt 
verstrekt over te dragen aan een door u gekozen derde partij.

• Het recht op intrekking van toestemming 

Wij zullen uw toestemming vragen voor bepaald gebruik van uw persoonsgegevens. Wanneer wij dit doen, hebt 
u het recht om uw toestemming voor verder gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. 

Denk eraan dat voor sommige doeleinden wij uw toestemming nodig hebben om een polis te kunnen aanbieden. 
Als u uw toestemming intrekt, moeten wij mogelijk de betreffende polis annuleren of kunnen wij mogelijk een claim 
niet uitkeren. Wij zullen u hierover informeren op het moment dat u uw toestemming wilt intrekken. 
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• Het recht om een klacht in te dienen bij de Data Protection Commission

U hebt het recht om te klagen bij het kantoor van de Data Protection Commission als u vindt dat enig gebruik van 
uw persoonsgegevens door ons in strijd is met de geldige wetten en/of verordeningen op de gegevensbescherming. 
Meer informatie is te vinden op de website van de Data Protection Commission: www.dataprotection.ie 

Dit zal geen invloed hebben op enige andere wettelijk rechten of rechtsmiddelen die tot uw beschikking staan.

14. Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen 

Wij hebben afdoende beschermingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk 
worden verloren, op ongeoorloofde wijze worden gebruikt of toegang tot wordt verkregen, worden gewijzigd of bekend 
worden gemaakt. Daarnaast beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die medewerkers, agenten, 
contractanten en overige derden die op grond van hun werk deze moeten kennen. Zij zullen uw persoonsgegevens 
alleen na instructie van ons verwerken, en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. Meer informatie over deze 
maatregelen kan worden opgevraagd bij onze Data Protection Officer.

Wij hebben procedures ontwikkeld om eventuele vermoedelijke inbreuken op de gegevensbescherming het hoofd 
te bieden en zullen u en alle toepasselijke regelgevers informeren over een inbreuk wanneer wij daartoe wettelijk 
verplicht zijn. 

Om uw gegevens te beschermen maken wij gebruik van een reeks organisatorische en technische 
beschermingsmaatregelen. 

Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of u deze hebt gekozen), bent u verantwoordelijk voor de 
geheimhouding van dit wachtwoord. Geef uw wachtwoord aan niemand.

Binnen de Hansard Group beperken wij de toegang tot uw gegevens, al naar gelang van toepassing, tot diegenen die 
die gegevens nodig hebben voor de hierboven genoemde doeleinden.

Wij maken gebruik van firewalls om onbevoegd verkeer naar de servers te blokkeren, en de feitelijke servers bevinden 
zich op een veilige locatie die uitsluitend toegankelijk is voor bevoegd personeel. Onze interne procedures bewaken de 
opslag, toegang en bekendmaking van uw gegevens.

15. Wat u mogelijk voor ons moet doen 

Mogelijk moeten wij specifieke gegevens van u opvragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht 
op toegang tot de gegevens (of enige van uw overige rechten) te controleren. Dit dient om er zeker van te zijn dat 
persoonsgegevens niet bekend worden gemaakt aan enige persoon die geen recht heeft deze te ontvangen.

16. Wijzigingen in dit privacybeleid 

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid, bijvoorbeeld als gevolg van regelgeving 
door de overheid, nieuwe technologieën of andere ontwikkelingen in wetten op de gegevensbescherming of privacy in 
het algemeen. U dient onze website regelmatig te bezoeken om het meest recente privacybeleid te lezen. 

Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op: 16-05-2018.
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