Privacyverklaring Trifium Insurance
Waarom wij uw gegevens nodig hebben?
Trifium Insurance heeft uw gegevens nodig om ons werk voor u te kunnen doen. Als financieel
adviseur bemiddelen wij voor u in verzekeringen bij een of verschillende verzekeringsmaatschappijen
en beheren deze ook voor u. Dit kunnen wij alleen doen als wij over de benodigde informatie
beschikken.

Welke gegevens verwerken wij?
Trifium Insurance verwerkt uw gegevens die u aan ons heeft verstrekt en die nodig zijn voor het
uitoefenen van onze dienstverlening. U kunt hierbij onder andere denken aan:







Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
E-mailadres
Telefoonnummer

Uiteraard kan het zijn dat bij schades of andere trajecten ook andere informatie benodigd is om te
gebruiken.

Gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens?
Naast de algemene persoonsgegevens verwerken wij ook nog informatie indien nodig over:




Strafrechtelijk verleden
Gezondheid
Personen onder de 16 jaar indien dit nodig is voor schade afhandeling of het tot stand
brengen van de verzekering.

Wat doen wij met u gegevens?
Uiteraard gaat Trifium Insurance uiterst zorgvuldig om met uw gegevens en zullen deze alleen
gebruiken voor het uitvoeren van onze dienstverlening richting u. Gegevens die op de site worden
achtergelaten gebruiken wij alleen om te kunnen benaderen.
Bij het bemiddelen en beheren van verzekeringen ontkomen wij er echter niet aan om deze
informatie waar nodig te delen met derde.
Hierbij kunt u denken aan de volgende partijen:





Verzekeraars
Volmacht partijen
Schadeherstelbedrijven
Uw accountant en/of boekhouder indien u ons dit verzoekt

Het delen van gegevens verloopt uitsluitend telefonisch of digitaal via mail, app, portalen van
verzekeraars en volmachten.

Hoe lang bewaren wij u gegevens?
Trifium Insurance zal u gegevens bewaren tot 7 jaar nadat de samenwerking tussen u en ons is
beëindigd. Dit is de wettelijke bewaar termijn volgens het burgerlijk wetboek.
Wanneer een offerte traject niet tot een polis komt zullen wij alle gegevens nog 6 maanden bewaren.
Indien u dit wenst kan dit ook direct worden verwijderd.
Hoe beveiligen wij u gegevens?
Trifium Insurance doet er alles aan om u gegevens te beveiligen en vat dit serieus op. Hiervoor zijn
zowel organisatorische als technische maatregelen genomen om verlies, misbruik, ongeoorloofde
wijzigingen en ongewenste openbaarmaking te voorkomen.
Als u het idee heeft dat wij niet zorgvuldig met u gegevens zijn omgegaan dan verzoek wij u direct
contact op te nemen met ons via het volgende mailadres verzekeringen@trifium.nl

Inzage van gegevens of het aanpassen en verwijderen hiervan?
Uiteraard heeft u het recht om in te zien welke gegevens wij van u in bezit hebben. Wilt u deze
gegevens inzien, verwijderen of corrigeren dan verzoek wij u een mail te sturen aan
verzekeringen@trifium.nl
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk op u verzoek reageren maar uiterlijk binnen 4 weken.
Om te controleren dat het verzoek werkelijk bij u vandaan komt vragen wij u om bij het verzoek een
kopie van uw legitimatie bewijs mee te sturen. De foto, de strook met nummers onderaan de pagina,
het paspoortnummer en burgerservicenummer verzoek wij zwart te maken. Dit om u privacy te
waarborgen.

