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Informatie over gegevensbescherming bij uw bandenverzekering 
 
In aanvulling op de algemene verzekeringsvoorwaarden en het productinformatieblad, ontvangt u in dit document 

informatie over de verwerking en het gebruik van uw gegevens. 

 
1 Verantwoordelijke 
1.1 De verantwoordelijke voor de verwerking van uw 

persoonlijke gegevens is i-surance GmbH, 
Brunnenstrasse 181, D-10119 Berlijn. E-Mail: info@i-
surance.eu; Tel. +49 30 2390 4770 (hierna “i-
surance”). 

1.2 De toezichthouder voor gegevensbescherming van i-
surance GmbH is te bereiken via data-security@i-
surance.eu danwel schriftelijk via het bovengenoemde 
postadres. 
 

2 Doel en juridische grondslag van de 
gegevensverwerking 

2.1 i-surance biedt diensten op basis van ons 
groepsverzekeringscontract met uw online 
bandenleverancier, om u als verzekeringsnemer te 
voorzien van een verzekeringsdekking voor uw 
band(en). 

2.2 i-surance verwerkt uw gegevens voor de uitvoering van 
een contract waarbij u partij bent, of om, op uw verzoek, 
stappen te ondernemen alvorens een contract af te 
sluiten (art. 6, lid 1, b AVG). De uitvoering van een 
contract omvat de nakoming van een 
verzekeringsdekking, de behandling van claims en de 
behandeling van klachten.  

2.3 Hiervoor worden uw persoonlijke gegevens (bijv. naam, 
adres) en de gegevens van de gekochte producten (bijv. 
type, fabrikant, model, aankoopprijs) door i-surance 
geregistreerd en verwerkt.  

2.4 Wanneer u een claim indient, kunnen wij u vragen om 
uw bankgegevens (bijv. IBAN) aan ons door te geven om 
uw claim te kunnen afhandelen. 

2.5 Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor 
statistieke doeleinden, in het bijzonder met betrekking 
tot verzekeringspremies en -claims, alsmede voor het 
nakomen van wettelijke verplichtingen.  

2.6 De verwerking van uw gegevens vindt altijd plaats voor 
zover nodig en noodzakelijk voor het afsluiten en 
uitvoeren van de overeenkomst. 

2.7 Uw gegevens worden tijdens de aankoop van de banden 
bij het verstrekken van uw gegevens geregistreerd.  
 

3 Ontvanger van de gegevens 
3.1 i-surance verwerkt uw gegevens zoals beschreven in 

paragraaf 2 en kan ook het moederbedrijf (i-surance AG, 
Seefeldstr. 283A, 8008 Zürich) bij de uitvoering van het 
contract betrekken. Voor zover deze noodzakelijk zijn 
bestaan er in dit geval overeenkomsten om de 
bescherming van gegevens en informatiebeveiliging te 
waarborgen.  

3.2 Uw persoonlijke gegevens worden online aan i-surance 
ter beschikking gesteld voor het afsluiten van het 
contract en de afwikkeling van eventuele claims. Zo kunt 
u uw contract afsluiten en uw claims online indienen.  

3.3 Uw gegevens worden aan de verzekeraar, Great Lakes 
Insurance SE, Königinstraße 107, 80802 München, ter 
beschikking gesteld, zodat de verzekeraar uw 
verzekeringsdekking volgens de wettelijke bepalingen 
kan garanderen. Great Lakes Insurance SE is een 
dochteronderneming van Münich Re en kan uw 
gegevens voor statistische analyse en om te voldoen aan 
regelgeving doorgeven aan de moedermaatschappij of 
filiaal in het binnen- of buitenland. Meer informatie kunt 
u verkrijgen via het beleid inzake beschreming 
persoonsgegevens van Great Lakes Insurance SE. 

 
 
 

4 Juridisch kader van gegevensoverdracht 
In alle gevallen vindt de gegevensoverdracht plaats met 
inachtneming van de huidige wettelijke bepalingen.  

 
5 Gegevensoverdracht in het buitenland 

Voor het uitvoeren van de overeenkomst kan het 
noodzakelijk zijn om gegevens te delen met de moeder- of 
zusterbedrijven van i-surance of van de verzekeraar 
binnen de Europese Unie en Zwitserland. Er zullen geen 
gegevens worden doorgegeven aan derde landen buiten 
de Europese Unie.  

 
6 Rechten van de betrokken partijen 

Als aan de wettelijke bepalingen wordt voldaan, heeft u 
een groot aantal rechten, waaronder het recht om 
geïnformeerd te worden over de gegevens die wij 
verwerken, uw gegevens te laten corrigeren, uw gegevens 
te laten verwijderen, uw gegevens te laten doorsturen, de 
verwerking van uw gegevens te beperken, de 
toestemming te allen tijde met toekomstige werking te 
herroepen of bezwaar te maken tegen de verwerking van 
bepaalde gegevens (in geval van eerder verleende 
toestemming) en een kopie van uw gegevens te 
ontvangen. Om deze rechten uit te oefenen of meer 
informatie over de verwerking van gegevens te 
verkrijgen, kunt u contact opnemen met data-security@i-
surance.eu of met de functionair voor 
gegevensbescherming van de verzekeraar. Bovendien 
heeft u te allen tijde recht om klachten in te dienen bij de 
toezichthoudende autoriteiten.  

 
7 Opslag en bewaring van de gegevens na het 

beëindigen van de verzekeringsovereenkomst.  
Na beëindiging van de overeenkomst worden uw 
gegevens door i-surance GmbH opgeslagen voor een 
periode van maximaal tien jaar, in overeenstemming met 
de wettelijke bewaartermijn. Deze termijn begint aan het 
einde van het jaar waarin de opzegging van kracht werd. 
De wettelijke basis hiervoor is een gerechtvaardigd 
belang bij de verdediging tegen wettelijke aanspraken 
(art. 6 lid 1lit c AVG) en het nakomen van een wettelijke 
verplichting waaraan de verantwoordelijke persoon 
onderworpen is (art. 6 lid 1 lit. C AVG).  

 
8 Verdere informatie  

Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is 

noodzakelijk voor het afsluiten van uw contract. Als uw 

persoonlijke gegevens niet ter beschikking worden 

gesteld, kan met u geen contract voor een verzekering 

worden afgesloten. Er vindt geen automatische 

besluitvorming of profilering plaats.  
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