Risico* zonder Bemiddeling;
Privacyverklaring / Verwerkersovereenkomst / Gegevensbeschermingsbeleid
conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. (AVG/GDPR)
Risico* zonder Bemiddeling verwerkt persoonsgegevens over U als ondernemer en
Uw onderneming, echter alleen als U gebruik maakt van onze diensten. Het betreft
hier dus een contractuele verplichting, waarbij U het recht heeft om bezwaar te maken
tegen verwerking van de gegevens en of het bewaren hiervan. Hieronder een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in onze documentatie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Titulatuur
Bedrijfsnaam
Adresgegevens / locatiegegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Omschrijving van de bedrijfsactiviteiten verwoord in een Analyserapport
of RI&E
Gegevens omtrent bestaande verzekeringspolissen
Overige gegevens die je actief verstrekt via onze contactpagina op onze
website ( alleen naam en e-mailadres )

Risico* zonder Bemiddeling hanteert hierbij conform de wet;
• Het recht op correctie of aanvulling
• Recht op vergetelheid (verwijdering)
• Het recht op dataportabiliteit, overdraagbaarheid van persoonsgegevens .
• Recht op inzage
• Het recht tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. ( een
menselijke blik bij besluiten)
• Het recht om een klacht in te dienen en te laten behandelen bij de AP

Wie ontvangt de persoonsgegevens
De gegevens die wij van U doorkrijgen en in onze rapportages verwerken zullen
alleen door U of aangewezen personen kunnen worden ontvangen. Conform Privacy
by design, zodat deze informatie goed blijft beschermd. Indien gewenst kan Uw
adviseur (of een andere specifiek met name genoemde derde) een kopie van zo`n
rapportage ontvangen, alleen met Uw uitdrukkelijke toestemming.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken
De functionaris voor de gegevensverwerking (FG) is André Jansen. Hij alleen heeft
toegang tot het verwerkingsregister. Deze analyses worden opgeslagen in een aparte
map, op een beveiligd device, voorzien van een back-Up in de cloud. Deze gegevens
worden dus niet gedeeld met andere organisaties. Via onze website hebben we niet de
intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Risico* zonder Bemiddeling
gebruikt geen functionele, analytische en tracking cookies op de website. Wij volgen
dus niet Uw surfgedrag en zullen ook geen op maat gemaakte content en advertenties
kunnen aanbieden. Indien het wenselijk is om persoonlijke of bedrijfsgegevens te
verwijderen, neem dan contact met ons op via risicozonderbemiddeling@ziggo.nl,
dan zullen wij deze informatie op verzoek verwijderen, wijzigen of inperken.

Waarom hebben we gegevens nodig
Risico* zonder Bemiddeling verwerkt Uw persoonsgegevens in een
verwerkingsregister, voor de volgende doelen:
•
•
•
•
•
•

Het afhandelen van Uw betaling.
Verzenden van onze nieuwsbrief.
U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening Uit te kunnen voeren.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Om de rapportages op de juiste wijze te kunnen opstellen.
Om onze gemaakte rapportages bij U af te leveren.

Toestemming
Wij hebben Uw toestemming nodig om Uw gegevens te verwerken. Daarom vragen
we hierom bij een opdracht en zullen dit ook via de mail met de opdracht bevestigen.
Natuurlijk kan de toestemming via deze weg ook worden ingetrokken.

Hoe lang bewaren we gegevens en wie heeft toegang
Risico* zonder Bemiddeling zal Uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor Uw gegevens worden verzameld of
zolang U dit toestaat! Wij bewaren Uw persoonsgegevens in een (digitaal) archief
voor gewenste Updates of historische doeleinden. Eigenaar/risicomanager André
Jansen die de rapporten opstelt, is ook de enige die deze bestanden beheert.

Delen met anderen
Risico* zonder Bemiddeling verkoopt Uw gegevens niet aan derden en zal deze
uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de Uitvoering van onze overeenkomst
met U of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die Uw
gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van Uw gegevens.
Risico* zonder Bemiddeling blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen wat U wilt bereiken
Wij werken conform Privacy met default wat inhoudt dat wij technische en
organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat, we alléén
persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat U wilt
bereiken.
Risico* zonder Bemiddeling zal op gezette tijden op de hoogte houden van
ontwikkelingen met betrekking tot de problematiek rondom risicoanalyses. U kunt
zich afmelden voor deze Updates via risicozonderbemiddeling@ziggo.nl

Beveiliging
Risico* zonder Bemiddeling neemt de bescherming van Uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als U de indruk heeft
dat Uw gegevens niet goed beveiligd zijn of, dat er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via
risicozonderbemiddeling@ziggo.nl
Wij hebben een meldplicht datalekken en houden hiervoor indien nodig een
registratie van de datalekken bij die zich hebben voorgedaan.

