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Aanvulling op privacy statement 

Dit document is een aanvulling op het privacy statement van Meijers Assuradeuren B.V. voor producten op het gebied  
van Employee Benefits, zoals een verzuimverzekering, eigenrisicodragersverzekering of een WIA aanvullingsverzekering. 

Toepassingsgebied 

Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens tussen Meijers Assuradeuren B.V.,  
Meijers Services B.V. en Meijers Vitaal B.V.

Meijers Assuradeuren B.V. draagt er zorg voor dat zij alle toepasselijke privacywet- en regelgeving naleeft, waaronder begrepen de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) alsmede  
de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen en alle andere toepasselijke gedragscodes en  richtlijnen. Ditzelfde 
geldt voor Meijers Services B.V. en Meijers Vitaal B.V.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens? 

Meijers Assuradeuren B.V. verwerkt de persoonsgegevens en deelt deze met Meijers Services B.V. en Meijers Vitaal B.V. ten behoeve van de 
volgende onderdelen: 

• het kunnen uitvoeren van de dienstverlening die is gekoppeld aan een verzekeringsproduct die is afgesloten bij Meijers Assuradeuren 
B.V. door Meijers Services B.V. en/of Meijers Vitaal B.V.;

• het kunnen uitvoeren van arbodienstverlening, re-integratiedienstverlening of consultancydiensten waarbij  
de  melding in het kader van de verzekeringsovereenkomst wordt ontvangen door Meijers Assuradeuren B.V.;

• voor analyses van persoonsgegevens om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te stemmen  
op de wensen van onze (potentiele) klanten.

Naast de informatie die Meijers Assuradeuren B.V. van u krijgt, kan zij op basis van een wettelijke grondslag voor deze doeleinden informatie 
inwinnen bij externe bronnen die zij betrouwbaar vindt. Meijers Assuradeuren B.V. zorgt er bij elke verwerking van persoonsgegevens voor 
dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. 

Welke gegevens verwerken wij? ?

Meijers Assuradeuren B.V. verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens en deelt deze (mogelijk) met  
Meijers Services B.V. en Meijers Vitaal B.V.: 

• contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres;
• leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
• gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs;
• gegevens over dienstverband, inkomen, beroep, functie en werkgever;
• gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen en verzekeringen;
• bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens;
• gegevens over uitkeringen, zoals UWV beschikkingen;
• gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten/fraudeaspecten;
• gegevens over ingediende claims en/of uw claimhistorie.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en door die personen 
die in de uitoefening van hun functie toegang moeten hebben tot deze gegevens om de  dienstverlening te kunnen uitvoeren. 
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