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2. DOELEINDEN, TERMIJN EN LEGITIMATIE VOOR VERWERKING
A. De formalisering en het nakomen van het verzekeringscontract of het precontract, het
pensioenplan en fraudepreventie.
• Beschrijving van het doeleinde: Het onderhouden van de verzekeringsrelatie en het
nakomen van het verzekeringscontract of het precontract, alsmede het pensioenplan,
waarbij de nadruk op de volgende handelingen gelegd wordt:
o Keuze, waardering en afbakening van het risico.
o Het afhandelen van de bijdragen, uitzonderlijke gevallen van liquiditeit, diensten en
onderzoek naar fraude.
o De uitvoering van actuariële studies en berekeningen en statistieken.
o Kwaliteitscontrole door middel van tevredenheidsenquêtes.
In geen geval zullen er geautomatiseerde beslissingen over de verwerking van uw
gegevens genomen worden.
• Bewaartermijn: Uw persoonlijke gegevens zullen bewaard worden gedurende de
geldigheid van de contractuele relatie en zullen conform de termijnen voorzien in de
vigerende wetgeving geannuleerd worden: Tot maximaal tien jaar overeenkomstig het
bepaalde in de wetgeving inzake de preventie van witwassen van kapitaal.
• Legitimatie: De wettelijke basis die deze verwerking legitimeert is de noodzaak tot
uitvoering van het contract en tot de nakoming van wettelijke verplichtingen. De
verwerking van persoonlijke gegevens van de Polishouder, de Deelnemer of de
Verzekerde, alsmede die van de begunstigden, zijn een vereiste voor de keuze van het

risico, voor de aanvang en de ontwikkeling van de contractuele relatie met de
Verzekeringsmaatschappij.

De verwerking van de gegevens is tevens noodzaklijk voor het nakomen door de
Verzekeringsmaatschappij van de wettelijke verplichtingen, waaronder de volgende:
o Wet 50/1980 van 8 oktober inzake Verzekeringsovereenkomsten.
o Wet 20/2015 van 14 juli inzake de Ordening, Supervisie en Solventie van Assurantieen Reassurantiemaatschappijen.
o Wettelijk Koninklijk Besluit 8/2004 van 29 oktober die de herziene tekst van de Wet
inzake Wettelijke Aansprakelijkheid en Motorrijtuigenverzekeringen goedkeurt.
o Wettelijk Koninklijk Besluit 1/2002 van 29 november die de herziene tekst van de
Regulering van Pensioenplannen en -fondsen goedkeurt.
B. Het maken van commerciële profielen en het versturen van commerciële informatie
• Beschrijving van het doeleinde: In het kader van het uitvoeren van commerciële
activiteiten en de levering van die diensten die het beste bij uw profiel passen, zullen
wij de gegevens gebruiken die u verschaft heeft voor het beheer van de
verzekeringsovereenkomsten en de pensioenplannen die u bij ons afgesloten heeft,
alsmede de voorkeuren, hobby’s en behoeften die u aan ons gemeld heeft. Te dien
einde, informeren wij u dat er op basis van dit profiel geen geautomatiseerde
beslissingen genomen zullen worden. Teven zullen wij u gegevens verwerken om u
commerciële informatie over onze producten en diensten te sturen die met de
verzekeringen
en
pensioenplannen
samenhangen,
via
elk
willekeurig
communicatiemiddel, inclusief elektronische post, SMS, MMS of een gelijkwaardig
communicatiemiddel.
• Bewaartermijn: Uw persoonlijke gegevens zullen voor deze doeleinden verwerkt
worden zolang u zich hier niet tegen verzet en tot twee jaar na beëindiging van uw
relatie met de verzekeringsmaatschappij.
• Legitimatie: De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is het wettelijke belang
van Caser te commercialiseren tussen zijn cliënten, diensten en producten met
betrekking tot verzekeringen en pensioenplannen, alsmede de afhandeling van de
contracten op een zo persoonlijk mogelijke manier.
3. INSTELLINGEN AAN WIE HET GERICHT IS
In het kader van de voornoemde doeleinden, zullen uw persoonlijke gegevens, indien
nodig, aan de volgende instellingen doorgegeven worden:

a) Aan de Reassurantiemaatschappijen.
b) Aan de Coassurantiemaatschappijen.
c) Aan de instellingen die gemeenschappelijke gegevensbestanden verwerken in het
kader van de fraudepreventie.
d) Aan de overheidsinstellingen in de gevallen voorzien bij wet.
e) Aan de banken en financiële instellingen voor het innen van verzekeringspremies.
f) Aan de instellingen die van de Casergroep deel uitmaken voor de nakoming van de
wetgeving inzake Supervisie, Ordening en Solventie.
g) In het kader van pensioenplannen en -fondsen, aan de Commissie voor Controle en
aan de verzekeringsmaatschappij die het plan verzekert.
4. RECHTEN VAN DE PERSONEN WAAR DIT BETREKKING OP HEEFT
Het recht op inzage, correctie, afschaffing, draagbaarheid, beperking van verwerking en
verzet kan uitvoerd worden door middel van het sturen van een schrijven naar de
maatschappelijke zetel van de Verzekeringsmaatschappij, Avda. de Burgos, 109 – 28050 MADRID (Onder vermelding van “Asesoría Jurídica – Protección de Datos”) of via een email
aan derechosrgpdgrupocaser@caser.es, tezamen met een kopie van uw identiteitskaart of
paspoort.
Tevens informeren wij u dat u hier bezwaar tegen in kunt dienen bij de Afgevaardigde voor
Bescherming Persoonsgegevens van de Casergroep, via een brief gericht aan DPO, Grupo
Caser, Avda. de Burgos, 109 – 28050 MADRID of via een email aan:
dpogrupocaser@caser.es.
U kunt ook bezwaar indienen bij het Spaanse Agentschap voor de Bescherming van
Persoonsgegevens (Agencia Española de Protección de Datos), indien u van mening bent
dat uw rechten in deze materie geschonden zijn. Voor méér informatie gelieve onze
website te bekijken www.apgd.es.

