BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is bedoeld om u te informeren over de wijze waarop
uw persoonsgegevens in voorkomend geval worden verzameld en verwerkt door SOGELIFE (hierna "Wij"),
gevestigd te 11 Avenue Emile Reuter L-2420 Luxemburg, als verantwoordelijke voor de verwerking.
SOGELIFE heeft een Functionaris Gegevensbescherming benoemd, met wie u contact kunt opnemen via:

lu.sogelife-dpo@socgen.com of SOGELIFE, Functionaris Gegevensbescherming, 11 Avenue Emile Reuter, L2420 Luxemburg.
WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn noodzakelijk voor:
• uw identificatie, de identificatie van de verzekerden en de begunstigden,
• onderzoek, acceptatie, prijsstelling, risicobewaking,
• de uitvoering van alle maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering en het beheer van de contracten,
evenals de afwikkeling van de uitkeringen in geval van afkoop of overlijden,
• het beheer van rechtsmiddelen, klachten en geschillen,
• het beheer van de aanvragen tot uitoefening van rechten die worden vermeld in de paragraaf "WAT
ZIJN UW RECHTEN?".
Uw gegevens worden ook verwerkt teneinde te voldoen aan geldende wet- en regelgeving zoals het beheer
van operationele risico's (waaronder de beveiliging van informaticanetwerken en transacties), fraudepreventie,
de strijd tegen het witwassen van geld en tegen de financiering van terrorisme. De rechtsgrondslag van deze
gegevensverwerking is de noodzaak voor SOGELIFE om zijn wettelijke verplichtingen na te leven.
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het mogelijk dat uw gegevens in het kader van klantenwerving en
de uitvoering van actuarieel en statistische onderzoek worden verwerkt. De rechtsgrondslag van deze
verwerking is het nastreven van de rechtmatige belangen van SOGELIFE, om zijn cliënten beter te leren
kennen en hen passende diensten aan te bieden.
WIE HEEFT ER TOEGANG TOT UW GEGEVENS?
Uw persoonsgegevens kunnen, binnen de hiervoor geldende beperkingen, worden doorgegeven aan onze
commercieel beheer of beheer en uitvoering van contracten, uw assurantietussenpersoon, onze partners,
gevolmachtigden, contractanten of aan rechtspersonen van de Société Générale-groep in het kader van de
uitoefening van hun werkzaamheden, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de aan hen
toevertrouwde taken. De genoemde partijen kunnen zowel binnen als buiten de Europese Economische
Ruimte zijn gevestigd. Deze noodzakelijk geworden gegevensoverdracht vindt plaats onder de voorwaarden en
waarborgen die vereist zijn om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen, en in het bijzonder,
in het geval van doorgifte naar buiten de Europese Unie, door ondertekening van modelclausules tussen
SOGELIFE en de partijen die de gegevens ontvangen.
De gegevens kunnen in voorkomend geval ook worden doorgegeven aan alle bij het contract betrokkenen
zoals advocaten, deskundigen, uitvoerders van de rechtsbedeling en procureurs, curatoren, bewindvoerders en
alle andere personen die bevoegd zijn op basis van derde bevoegde partijen, in het bijzonder rechtbanken,
arbiters, mediators, betrokken ministeries, bewindvoerings- en toezichthoudende instanties en alle publieke
instellingen die bevoegd zijn deze te ontvangen, evenals aan diensten die belast zijn met controle zoals
externe of interne accountants.
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IN WELKE GEVALLEN GEVEN WIJ UW GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE DOOR?
Gezien de internationale dimensie van de Société Générale-groep waartoe de verantwoordelijke voor de
gegevensverwerking behoort, en gezien de genomen maatregelen ter waarborging van het gebruik van
informaticasystemen en de beveiliging van informaticanetwerken, is het mogelijk dat de persoonsgegevens in
het kader van de in de paragraaf "WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?" vermelde
verwerking worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie.
In dergelijke gevallen is de overdracht van uw gegevens onderhevig aan een precies en veeleisend kader,
overeenkomstig de door de Europese Commissie goedgekeurde modelclausules, die worden overeengekomen
door SOGELIFE en de entiteit die de gegevens buiten de Europese Unie ontvangt, evenals passende
beveiligingsmaatregelen die de bescherming van de doorgegeven persoonsgegevens waarborgen.
HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?
De bewaartijd hiervan is beperkt tot de duur van het contract en de periode die noodzakelijk is om SOGELIFE
in staat te stellen om te voldoen aan zijn bewaarplicht of andere wettelijke verplichtingen.
WAT ZIJN UW RECHTEN?
U hebt recht op:
• inzage (mogelijkheid om te vragen of wij gegevens over u bewaren en welke gegevens wij over u
bewaren),
• rechtzetting (mogelijkheid om ons te vragen onjuiste gegevens met betrekking tot u te corrigeren),
• verwijdering (mogelijkheid om te vragen uw gegevens te verwijderen zodra aan bepaalde voorwaarden is
voldaan),
• beperking van verwerking,
• overdracht van uw gegevens.
Het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens is beperkt tot de gegevens die u ons verstrekt, die
wij geautomatiseerd verwerken (papieren stukken behoren hier dus niet toe) in het kader van de uitvoering van
een contract of als de verwerking op uw toestemming is gebaseerd. De gegevens die wij aanmaken, zoals een
cliënt- of contractnummer of een profiel, en de verwerking die wij uitvoeren om te voldoen aan onze
regelgevingsverplichtingen en in ons gerechtvaardigd belang, zoals fraudebestrijding of klantenwerving, zijn
uitgesloten van het recht op overdraagbaarheid.
U kunt ook:
•

uw toestemming intrekken indien de verwerking van uw gegevens uitsluitend op deze toestemming is
gebaseerd. Hierbij geldt dat deze intrekking het voor SOGELIFE wellicht onmogelijk maakt om het
gewenste product of de dienst die u hebt aangevraagd of waarop u hebt ingeschreven te leveren of uit te
voeren.

U hebt het recht u te verzetten:
• om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen onze verwerking van persoonsgegevens
die op u betrekking hebben. In dat geval moet de specifieke aard van uw situatie duidelijk onderbouwd zijn.
• zonder uw aanvraag te hoeven motiveren, tegen het doorgeven van uw gegevens aan of het gebruiken van
uw gegevens door derden voor marketingdoeleinden.
Deze rechten kunt u uitoefenen als u een identiteitsbewijs verstrekt:
• per post aan SOGELIFE, Functionaris Gegevensbescherming, 11 Avenue Emile Reuter, L-2420
Luxemburg
• u kunt een formulier downloaden
Teneinde een efficiënte verwerking van uw aanvraag mogelijk te maken, verzoeken wij u om duidelijk aan te
geven welk recht u wilt uitoefenen, evenals alle gegevens die uw identificatie vergemakkelijken
(contractnummer).
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U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Luxemburgse Nationale Commissie voor
Gegevensbescherming (Commission Nationale pour la Protection des Données): 1, avenue du Rock’n’Roll, L4361 Esch-sur-Alzette
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SOGELIFE - Naamloze Vennootschap
Levensverzekeringsmaatschappij naar Luxemburgs recht
Maatschappelijke zetel: 11, avenue Emile Reuter
L-2420 Luxemburg
H.R. Luxemburg B 55612

DEMANDE D’ARBITRAGE
VERWERKING FUND
VAN PERSOONSGEGEVENS
SWITCHING REQUEST
AANVRAAG UITOEFENING VAN RECHTEN
Naam: .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................................

Voornaam: ...................................................................................

ac ac abbc

Geboortedatum:
				
Als wij contact met u willen opnemen voor meer informatie over uw aanvraag, dan hebben wij uw telefoonnummer en uw e-mailadres nodig
Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................................

E-mail: . . .......................................................................................

Wij verzoeken u een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij te voegen.
Als de betrokken persoon onder voogdij of curatele staat of een volmacht heeft gegeven voor de uitoefening van zijn rechten, voeg dan een kopie van het
identiteitsbewijs van de voogd, curator of de gevolmachtigde bij.
Als de betrokken persoon minderjarig is, voeg dan een kopie van het identiteitsbewijs van ten minste een van de ouders bij.
Contractnummer(s): . . . . . . . . . ......................................................................................................................................................................
| AARD VAN UW AANVRAAG

M
M

Recht van inzage: Ik wil inzage in de gegevens die op mij betrekking hebben.

Recht op rectificatie: Ik wil mijn persoonsgegevens wijzigen.
		 Als u uw persoonsgegevens wilt wijzigen, neem dan contact op met:
		 SOGELIFE Service Gestion 11, Avenue Emile Reuter, L-2420 LUXEMBURG

M

Recht op gegevenswissing: Ik wil dat u mijn persoonsgegevens verwijdert.
		 Volgens artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kunnen persoonsgegevens met betrekking tot lopende contracten en die
noodzakelijk zijn voor een doelgerichte verwerking niet worden verwijderd.

M

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Ik wil dat u mijn persoonsgegevens aan mij overdraagt.
		 Indien u wilt dat uw gegevens aan een derde worden overgedragen, geef dan de contactgegevens van deze derde op:
.

M

Recht van bezwaar: Ik verzet me tegen de verwerking van mijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

| ANTWOORDMOGELIJKHEDEN

M

Brief met ontvangstbevestiging (behalve voor het recht op overdraagbaarheid van gegeven)
		Postadres:
.

M

E-mail (Gelieve een mobiel telefoonnummer op te geven, zodat wij u uw toegangscode kunnen laten weten)

Opgemaakt te . . . . . . . . . . . . . . ................................................. ............................................................... , op

ac ac abbc

HANDTEKENING
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