GDPR en groepsverzekeringen
NN is altijd al zorgvuldig omgegaan met de gegevens van werknemers. Op 25 mei 2018 trad de General Data Protection Regulation in werking. Die geeft werknemers meer inspraak in het gebruik van hun gegevens door organisaties. Dit
zijn de gevolgen:
1. U kunt als werknemer voortaan terecht bij uw Data Protection Officer (DPO)

De DPO adviseert en informeert NN over GDPR en controleert of we voldoen aan de richtlijn. Hij is het aanspreekpunt
voor vragen in verband met uw privacy. U bereikt hem bij voorkeur via mail (dpo@nn.be) of eventueel per post (NN
Insurance Belgium, t.a.v. DPO, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel).
2. De rechtsgronden en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens van werkne-

mers veranderen niet
a.

NN voert het contract of de precontractuele maatregelen uit, zoals het contract inschrijven, beheren
en uitvoeren, eventueel ten gunste van een derde.

b.

NN leeft de wettelijke verplichtingen na, zoals die over verzekeringen en het witwassen van geld.

c.

NN behoudt haar gerechtvaardigde belangen, zoals algemene verzekeringsdiensten verstrekken en beheren, onregelmatigheden voorkomen, direct marketing van verzekeringsproducten voeren en gegevens
verwerken voor statistische doeleinden.

d.

NN blijft uw gezondheidsgegevens enkel verwerken met uw toestemming.

NN mag op basis van die rechtsgronden en verwerkingsdoeleinden uw persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers die verband houden met uw contract(en). De DPO beschikt over een lijst hiervan.
3. De bewaringstermijn is beperkt

NN bewaart uw persoonsgegevens maar zo lang als wettelijk noodzakelijk.
4. U hebt rechten

U kunt op elk moment gratis uw gegevens inzien, wijzigen, overdragen en wissen. Of de verwerking ervan beperken of
bezwaar aantekenen. Aanvragen dienen te gebeuren bij de DPO. Vermeld de datum en onderteken uw aanvraag.
Voeg een kopie bij van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.
U kunt eventuele klachten indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Voor meer informatie, raadpleeg www.nn.be/gdpr.
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