VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
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Dit artikel is bedoeld om u te informeren over de manier waarop INORA LIFE Designated Activity
Company (« INORA LIFE »), IFSC House, IFSC Dublin 1, Ireland, als verwerkingsverantwoordelijke uw
persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.
INORA LIFE heeft een Functionaris voor gegevensbescherming benoemd die belast is met de opvolging
en bewaking van de correcte toepassing van de verordening (EU) 2016/679 betreffende de
"Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegevens". U kunt contact opnemen met deze persoon
-

hetzij per post geadresseerd aan INORA LIFE, Functionaris voor gegevensbescherming, INORA LIFE
Designated Activity Company (« INORA LIFE »), IFSC House, IFSC Dublin 1, Ireland
via elektronische weg door uw getekende vraag te sturen naar: inora.assu@socgen.com

WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
De persoonsgegevens die wij bij u opvragen aan het begin van de zakelijke relatie, tijdens de intekening
op het contract, evenals de gegevens die wij in de loop van uw contract verzamelen en verwerken zijn
verplicht voor het goede beheer hiervan, evenals voor de behandeling van uw aanvragen. Als wij hier
niet over zouden beschikken, zouden deze aanvragen niet behandeld kunnen worden of zou de
behandelingstijd ervan langer zijn.
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de volgende doeleinden: het onderzoek, de acceptatie, de
prijsstelling, de risicobewaking; uw identificatie, de identificatie van verzekerden en begunstigden; de
uitvoering van alle voor de uitvoering en het beheer van het contract noodzakelijke transacties, evenals
voor de afwikkeling van de bedragen in het geval van afkoop of overlijden; het beheer van
rechtsmiddelen, klachten en geschillen; het beheer van de vragen verbonden met de uitoefening van uw
hierna vermelde rechten. De rechtsgrondslag van deze verwerking is de noodzaak om het contract uit te
voeren dat u met INORA LIFE hebt.
Uw gegevens worden ook verwerkt teneinde te voldoen aan de 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 INORA LIFE om zijn wettelijke
verplichtingen na te leven.
WIE HEEFT ER TOEGANG TOT UW GEGEVENS?
Zo kunnen uw persoonsgegevens, zoals uitdrukkelijk overeengekomen en voor zover noodzakelijk in het
licht van de bovenstaande doeleinden en binnen de hiervoor geldende beperkingen, worden
doorgegeven aan onze diensten belast met het commercieel beheer of met het beheer en de uitvoering
van contracten, uw verzekeringstussenpersoon, 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.
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De genoemde partijen kunnen zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn.
Deze noodzakelijk geworden gegevensoverdrachten vinden 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 buiten de Europese Unie, door ondertekening van modelclausules
tussen INORA LIFE en de personen die de gegevens ontvangen.
De gegevens kunnen in voorkomend geval ook worden doorgegeven aan alle bij het contract betrokken
personen, zoals advocaten, deskundigen, uitvoerders van de rechtsbedeling en procureurs, curatoren,
bewindvoerders en alle andere personen die bevoegd zijn namens bevoegde derden, in het bijzonder
rechtbanken, arbiters, bemiddelaars, 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 commissarissen van de rekeningen, auditeurs, evenals diensten die belast
zijn met de interne controle.
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 hier boven bedoelde gegevenswerking 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 modelclausules die door de Europese Commissie goedgekeurd werden en die,
die overeengekomen worden door INORA LIFE en de entiteit die de gegevens buiten de Europese Unie
ontvangt, evenals passende veiligheidsmaatregelen 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 gedurende dewelke de
bewaring van gegevens noodzakelijk is om INORA LIFE in staat te stellen haar wettelijke verplichtingen
inf ucntie van de verjaringstermijnen of andere wettelijke verplichtingen na te leven.
WAT ZIJN UW RECHTEN?
U beschikt over een recht:
• van inzage (mogelijkheid om te vragen of en welke gegevens wij over u bewaren),
• op rectificatie (mogelijkheid om ons te vragen onjuiste gegevens die op u betrekking hebben te
corrigeren),
• op wissing (mogelijkheid om te vragen uw gegevens te verwijderen zodra aan bepaalde
voorwaarden is voldaan),
• op beperking van verwerking,
• en op overdraagbaarheid van uw gegevens.
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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 wanneer de verwerking op uw toestemming berust. 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, zoals fraudebestrijding, zijn
uitgesloten van het recht op overdraagbaarheid.
Om redenen die verbonden zijn aan uw specifieke situatie, u hebt het recht zich te verzetten tegen de
verwerking van deze gegevens door INORA LIFE. In dat geval moet de specifieke aard van uw situatie
duidelijk onderbouwd zijn,
U kunt uw toestemming intrekken als de verwerking van uw gegevens uitsluitend daarop berust.
Wij wijzen erop dat de uitoefening van bepaalde rechten er van geval tot geval toe kan leiden dat het
voor INORA LIFE onmogelijk is de gevraagde diensten te verlenen.
U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de Functionaris voor
gegevensbescherming met bekendmaking van uw identiteit en, indien dit wettelijk vereist is, een
gerechtvaardigd belang aan te voeren.
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).
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de : Office of the Data Protection Commissioner. Canal
House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23, Ireland
of bij uw lokale toezichthouder : Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
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