PRIVACY
Voor Sunassistance is het belangrijk de persoonlijke levenssfeer van u als natuurlijk persoon of
internetgebruiker te eerbiedigen. Dit volgens de wet van 8 december 1992, met betrekking tot de
persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten.
Wanneer u de website van Sunassistance bezoekt (www.sunassistance.com), verklaart u hiermee
kennis te hebben genomen van de info hieronder vermeldt, en geeft u Sunassistance toelating om de
bekomen persoonlijke gegevens te verwerken, zoals hieronder bepaald. De gegevens kunnen
bekomen zijn door : ingevulde online formulieren, uw e-mail naar ons, cookies, …
COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het
moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de
andere te onderscheiden. Sunassistance gebruikt enkel cookies voor administratieve doeleinden.
Een cookie zorgt dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt.
Cookies hebben een duurtijd. Sommige cookies worden verwijderd als je je browser afsluit. Andere
(bijvoorbeeld die met inloggegevens) kunnen op je computer blijven staan als je ze niet verwijdert.
Wens je als bezoeker op onze website geen cookies wenst op te slaan, kan je die optie in je browser
uitschakelen.
VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
De gegevensverwerking ligt onder de verantwoordelijkheid van De Sombe bvba, Stationsstraat 23,
9250 Waasmunster.
Indien uw persoonsgegevens worden verzameld of geregistreerd door Sunassistance, lichten wij u
hierbij in over de volgende punten, zoals voorzien in de wet van 8 december 1992, bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens:
-

-

De verwerking van persoonsgegevens heeft tot doel de verzekeringsnemer, de begunstigden
en de verzekerden te identificeren in het kader van het beheer van overeenkomsten, met
inbegrip van het beheer van verzekeringscontracten, kostenbeheer, de afhandeling van de
verwerking en het beheer van mogelijke geschillen.
De persoonsgegevens worden verzameld voor statistische doeleinden. Sunassistance kan
deze gegevens analyseren ter evaluatie en optimalisatie van de diensten aan onze klanten.
De persoonsgegevens worden ook gebruikt om klanten en prospecten op de hoogte te
houden van nieuwe producten (=direct marketing) en voor commerciële communicatie
(mogelijkheid tot bv inschrijven op nieuwsbrief)

Sunassistance gebruikt uw gegevens enkel voor de hierboven vermelde doelen, nooit voor
communicatie van uw gegevens aan derden.
Indien het noodzakelijk is voor de hierboven geschreven doelen, dat persoonsgegevens buiten de
Europese Unie worden overgemaakt, dan zal Sunassistance met de geadresseerden van de
informatie de nodige contractuele maatregelen nemen om de verwerking door deze derde partij te
beveiligen tenzij dit niet verplicht is of toegestaan door de wet (met strikte naleving van de wettelijke
bepalingen).
Elk persoon die zijn identiteit bewijst en kenbaar maakt, heeft het recht op inzage in die gegevens die
over hem bewaard worden in de bestanden van Sunassistance. Tevens heeft deze persoon het recht

de rechtzetting van zijn persoonsgegevens te eisen indien deze incorrect zijn. Een vezekeringsnemer
heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen iedere verwerking van de persoonsgegevens die
niet noodzakelijk is voor de dienstverlening van Sunassistance zelf.
De betrokken persoon richt een gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Sombe bvba, adres
vermeld of via office@sunassistance.com – 052/46.01.46
Voor bijkomende vragen over de verwerking van persoonsgegevens, kan men via deze weg bij
Sunassistance terecht. De betrokkene kan steeds het openbaar register voor de verwerking van
persoonsgegevens online consulteren dat beheerd wordt bij de Commissie ter bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.

