Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De verzekeringsnemer en in voorkomend geval de verzekerde, hierna “de betrokkenen”, gaan akkoord
met de verwerking van hun persoonsgegevens door AG Insurance NV, verzekeringsonderneming naar
Belgisch recht, gevestigd te 1000 Brussel – Emile Jacqmainlaan, 53 – ingeschreven onder het
ondernemingsnummer RPR Brussel 0404.494.849, en door Agallis NV, makelaar - beheerder, met
maatschappelijke zetel Kantersteen 47 - 1000 Brussel, zijnde de verantwoordelijken voor de
verwerking.
De betrokkenen gaan akkoord met de registratie en de verwerking van hun persoonsgegevens met het
oog op het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, het beheer van de relaties die uit de
verzekeringsovereenkomsten voortvloeien, het voorkomen van misbruiken en fraude, de opmaak van
statistieken en testen en de commerciële prospectie inzake producten.
De betrokkenen gaan akkoord met de uitwisseling van die gegevens tussen AG Insurance en Agallis
alsook met de mededeling ervan aan andere derden wanneer de uitvoering van de
verzekeringsovereenkomsten dit vereist of in geval van wettig belang. Dit akkoord geldt ook indien de
mededeling zou gebeuren naar landen buiten de Europese Unie.
De toegang tot de persoonsgegevens is strikt beperkt tot de personen die ze nodig hebben voor de
uitoefening van hun taken.
De weigering van de betrokkenen om bepaalde persoonsgegevens mee te delen waar AG Insurance
en/of Agallis om vraagt, kan het ontstaan van contractuele relaties verhinderen, de aard van
contractuele relaties wijzigen of het beheer van contractuele relaties beïnvloeden.
De betrokkenen geven hun uitdrukkelijke en bijzondere toestemming voor de verwerking door AG
Insurance van de persoonsgegevens die hun gezondheid betreffen, onder de verantwoordelijkheid van
een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg alsook onder dezelfde voorwaarden voor de verwerking
door de eventuele herverzekeraars of medeverzekeraars gevestigd in België of in het buitenland. De
persoonsgegevens die de gezondheid betreffen worden verwerkt met het oog op bovenvermelde
doeleinden, met uitzondering van de commerciële prospectie.
In de mate dat het gaat om persoonsgegevens die hen betreffen, hebben de betrokkenen een recht op
toegang en een recht op verbetering van onjuiste gegevens. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek
gericht te worden aan bovenvermeld(e) adres(sen).
U heeft het recht om zich, op verzoek en kosteloos, te verzetten tegen het gebruik van
uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kan daartoe een verzoek zenden aan Agallis, funeral
team, Kantersteen 47, 1000 Brussel, of per mail : funalia@agallis.be.

