
 

BudgetUitvaartPolis Privacystatement 

Verwerking persoonsgegevens 

Bij de aanvraag of wijziging van een verzekering  vragen wij om persoonsgegevens en onder andere 

medische gegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van je 

verzekeringsovereenkomst , het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, voor statistische 

analyses, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en ter voorkoming en bestrijding van 

fraude. 

Uiteraard zijn je persoonsgegevens goed beveiligd en worden deze verwerkt in overeenstemming 

met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Gedragscode Verwerking 

Persoonsgegevens Financiële Instellingen. De volledige tekst van de Gedragscode kun je raadplegen 

via de website van het Verbond van Verzekeraars: www.verzekeraars.nl. Je kunt de gedragscode ook 

opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL DEN HAAG, telefoonnummer 

070-333 85 00). 

Ons privacybeleid 

De bescherming van de privacy is belangrijk voor jou en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met je 

persoonsgegevens om. Onze systemen en programma's zijn goed beveiligd, om te voorkomen dat 

onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot jouw persoonsgegevens. 

We hebben onze verwerkingen van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming 

Persoonsgegevens. Het CBP meldingsnummer is m1504979. 

Verwerking bijzondere gegevens 

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van je nodig. Het gaat 

dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende je gezondheid bij de aanvraag van de uitvaartverzekering 

van BudgetUitvaartPolis. 

Recht op inzage en correctie 

Wij houden graag je gegevens actueel. Het is zowel voor jou als voor ons belangrijk dat de gegevens 

die zijn verzameld, juist zijn. Wil je weten of alle gegevens die wij van je hebben ook kloppen, dan 

kun je daar navraag naar doen. Wij moeten je dan binnen vier weken een overzicht van je gegevens 

leveren. 

 

 

 



Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kun je verzoeken tot correctie of 

verwijdering van de gegevens. Je kunt een dergelijk verzoek richten aan:  

BudgetUitvaartPolis 
Postbus 70203 
9704 AE Groningen 
Tel. 0800 5778999 (gratis)  

Binnen 4 weken ontvang je bericht of aan dit verzoek kan worden voldaan. 

Recht van verzet 

Persoonsgegevens worden door BudgetUitvaartPolis gebruikt om je gericht te informeren over 

verzekeringsproducten en financiële diensten die voor jou relevant kunnen zijn. Indien je hier geen 

prijs op stelt, kun je bellen naar 0800 5778999 (gratis). Wij zullen er dan voor zorgen dat wij je niet 

meer benaderen. 

Wijzigingen 

Wij hebben het recht om dit privacy statement te allen tijde te wijzigen. Op deze  pagina vindt u 

altijd de meest recente versie. 
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