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INFORMATIENOTA VOOR HET VERWERKEN VAN UW 

GERECHTELIJKE GEGEVENS 

 

Beste klant, 

 

Wij houden eraan u uitdrukkelijk te informeren over wanneer en hoe wij uw gerechtelijke 

gegevens verwerken. 

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, of u doet beroep op een advocaat onder uw 

rechtsbijstandverzekering.  

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van situaties waarin wij uw gerechtelijke gegevens verwerken bij het 

beheer van uw verzekeringsovereenkomst. Onze dienstverlening is gegrond de Belgische wet betreffende 

de verzekeringen van 4 april 2014.  

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (‘AVG’ of ‘GDPR’), die vanaf 25 

mei 2018 van kracht is, lichten wij u uitdrukkelijk in over hoe wij uw rechten respecteren bij deze 

verwerking van uw gerechtelijke gegevens. 

Voor bovenvermelde doeleinde kunnen wij uw gerechtelijke gegevens meedelen aan derden (verzekeraar, 

schade-expert).  

De toegang tot uw gerechtelijke persoonsgegevens is beperkt tot derden die het nodig hebben voor 

bovenvermelde doeleinde. 

Indien het voor de uitvoering van onze makelaarsopdracht noodzakelijk is uw gerechtelijke gegevens aan 

andere personen over te maken (bij voorbeeld de advocaat van een verzekeraar of een consultant van een 

andere partij) betrokken bij de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst, zullen wij dit voornemen 

vooraf aan u bekend maken en tot overeenstemming komen. Wij zullen deze overeenstemming ook steeds 

per e-mail bevestigen. 

 

Wij respecteren uw privacy en hechten veel waarde aan de vertrouwelijkheid van uw 

persoonsgegevens. 

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, leest u in ons Privacybeleid.  

 

Nog vragen? 

Hier vindt u enkele vragen en antwoorden.  

Vragen of verzoeken met betrekking tot deze informatienota of ons Privacybeleid kunt u richten aan onze 

lokale vertegenwoordiger van de Functionaris voor Gegevensbescherming per brief naar Marsh nv, 

Functionaris voor Gegevensbescherming, Lokale vertegenwoordiger, Herrmann-Debrouxlaan 2, 1160 

Brussel of per e-mail naar privacy.belgium@marsh.com.   

https://www.marsh.com/be/nl/privacy-policy.html
https://www.marsh.com/content/dam/marsh/Documents/PDF/be/nl/Q&A Information notice judicial data_NL.pdf
mailto:privacy.belgium@marsh.com

