Chubb Privacy
Bijlage 1 Categorieën persoonsgegevens
Soort informatie

Gegevens die doorgaans vastleggenmogelijk van u verwerken

Kandidaat-verzekerden en Verzekerden
Contactgegevens

I

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres

Polis informatie
I Polisnummer, relatie met de verzekeringsnemer, polisgegevens met inbegrip van
het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc., eerdere claims,
Telematicagegevens
I

Geslacht, geboortedatum, claimhistorie,

II Voertuigregistratienummer (bijv. motor, SPL (Speciality Personal Lines) zeer
vermogenden)
III Professionele achtergrond of cv (bijv. bestuurder),
IV Openbaar beschikbare informatie (bijv. overlijden, arbeidsongeschiktheid en
eerverlies),
V Overzicht van bezittingen, eigendomsconstructie, fysieke gesteldheid, beveiliging,
brandbeveiliging en waarde (SPL zeer vermogenden),
Persoonlijke risicoinformatie

VI
Gezondheidsgegevens - bijv. fysieke en geestelijke gesteldheid, medische
geschiedenis en behandelingen, relevante persoonlijke gewoonten (bijv. roken,
alcoholconsumptie)
(A&H Combined, Affinity, Life and Travel, Property & Casualty Entertainment,
SPL zeer vermogenden)
VII Strafrechtelijke gegevens - bijv. Verkeersovertredingen, niet-uitgezetenen
veroordelingen
(Bestuurder (uitzonderlijk), SPL zeer vermogenden)

Financiële informatie

I Bankrekeningegevens (als u de premie van de polis betaalt) of gegevens van uw
creditcard die wordt gebruikt voor de facturering

Marketing

I Naam, e-mailadres, interesses / marketinglijst-opdrachten, bestand van
toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, websitegegevens (met inbegrip
van online accountgegevens, IP-adres en browser-gegenereerde informatie)

I.
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Soort informatie
Indiener van een claim
Polis informatie
(met uitzondering van
derde-indieners van een
claim)

Claimgegevens

Financiële informatie

Anti-fraude-gegevens

I
Polisnummer, relatie met de verzekeringsnemer/verzekerde, polisgegevens
met inbegrip van het verzekerde bedrag, uitsluitingen etc., eerdere claims
I
Gegevens van het incident dat aanleiding vormt tot een claim,
handsetgegevens en IMEI-nummer (mobiele telefoon), voertuigregistratienummer
(bijv. motor, SPL zeer vermogenden)
II

Gezondheidsgegevens - bijv. gegevens over letsel, medische verslagen

III

Strafrechtelijke gegevens - bijv. verkeersovertredingen, processen-verbaal

I

I
Adres, geschiedenis van frauduleuze claims, gegevens van incident dat
aanleiding vormt tot een claim
II

Soort informatie

Gegevens van de bankrekening die wordt gebruikt voor betaling

Strafrechtelijke gegevens - bijv. niet-uitgezeten veroordelingen
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Zakelijke partners en Bezoekers
Contactgegevens

I

Marketing

I Naam, functie, e-mailadres, interesses / marketinglijst-opdrachten, bestand van
toestemmingen voor of bezwaren tegen marketing, websitegegevens (met inbegrip
van online accountgegevens, IP-adres en browser-gegenereerde informatie)

Kantoorbezoeker

I Naam, functie, e-mailadres, telefoonnummer, beelden beveiligingscamera's,
dieetvoorkeuren (voor evenementen)
II
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Naam, werkadres, werkmail, werktelefoonnummer(s), functie

Gegevens voor handicaps (vrijwillig verstrekt)

