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INFORMATIENOTA VOOR HET VERWERKEN VAN UW GEGEVENS 
 

Beste klant, 

 

Eind april hebben wij een bericht  uitgezonden waarin wij uitleggen hoe wij de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG of GDPR) in onze relatie met klanten implementeren en hoe wij omgaan met 

uw persoonsgegevens. 

In het kader van onze dienstverlening als uw verzekeringsmakelaar en risicoconsulent, is het mogelijk dat 

wij naast uw naam, adres en eventueel andere persoonsgegevens, ook uw medische of gerechtelijke 

gegevens verwerken. 

a) De verwerking van uw medische gegevens 

Het verzoeken om terugbetaling van de medische kosten na een ziekenhuisopname, het vermelden van 

(tijdelijke) arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval of een ongeval in uw privéleven, of het feit dat u 

verwondingen hebt opgelopen bij een auto-ongeval. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van situaties 

waarin wij uw gezondheidsgegevens verwerken bij het beheer van uw verzekeringsovereenkomst.  

In overeenstemming met de AVG, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, hebben wij voor de verwerking van 

dergelijke gegevens thans uw uitdrukkelijke toestemming nodig. 

Hoe uw toestemming verlenen? 

Klik hieronder op de situatie die op u van toepassing is. U wordt geleid naar een webpagina met instructies 

en bijkomende informatie. 

► Ik ben een consument, vrije beroepsbeoefenaar of een andere natuurlijke persoon 

► Ik ben onderneming/organisatie waar mijn bestuurders/werknemers/leden verzekerd zijn onder 

een collectieve verzekeringsovereenkomst 

We rekenen op uw medewerking opdat de principes van de AVG gerespecteerd worden, en opdat wij u 

onze dienstverlening kunnen blijven garanderen. 

 

b) De verwerking van uw gerechtelijke gegevens 

Het antwoorden op de vraag of u in het verleden beboet bent voor alcoholintoxicatie, het overmaken van 

het proces-verbaal van de politie na een auto-ongeval, u doet beroep op een advocaat onder uw 

rechtsbijstandverzekering of u bent bestuurder van een vennootschap en meldt ons dat u ondervraagd 

bent door de politie of het parket. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van situaties waarin wij gerechtelijke 

gegevens verwerken bij het beheer van uw verzekeringsovereenkomst. 

In overeenstemming met de AVG, die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, houden wij eraan u uitdrukkelijk te 

informeren over de rechtsgrond voor verwerking van deze gegevens. 

Hoe verwerken wij uw gerechtelijke gegevens? 

Klik hier om kennis te nemen van onze informatienota over de verwerking van uw gerechtelijke gegevens.  

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en kijken uit naar onze verdere samenwerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Henri Steyaert 

CEO Marsh BeLux 
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