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Klantennr.  ...................................................................................................................................................................................................  Nr. offerte/polis  ........................................................................................................................................................

 

Toestemming verwerking gezondheidsgegevens (verzekeringnemer)

Waarom vragen wij uw toestemming?
De wet verplicht ons uw uitdrukkelijke toestemming te vragen om uw gezondheidsgegevens of die van de persoon die u verte-
genwoordigt, te verwerken als dat nodig is om:
– te beoordelen of wij u of hem willen verzekeren;
– uw/zijn polissen en schadegevallen te behandelen;
– fraude te bestrijden.

Waarvoor geeft u ons toestemming?
U geeft toestemming om uw gezondheidsgegevens te verwerken.
U gaat akkoord met een eventueel medisch onderzoek door onze raadgevende dokter als dat nodig zou zijn.
U vraagt aan uw dokter de medische verklaringen die nodig zouden zijn om uw polissen te behandelen.
U geeft toestemming aan de dokter die uw overlijden vaststelt, om een verklaring over de doodsoorzaak te geven aan onze 
raadgevende dokter.

Wij beschermen uw vertrouwelijke gegevens
Wij beveiligen gezondheidsgegevens met verregaande maatregelen en alleen personen die daarvoor bevoegd zijn, verwerken 
die gegevens met de grootste vertrouwelijkheid.

Wij kunnen de gegevens meedelen aan u of aan een persoon die u geldig vertegenwoordigt (bijv. een voogd of bewindvoerder, 
een advocaat, een dokter). 
Wij kunnen de gegevens ook aan andere partijen meedelen als die het mogen of moeten weten.
Wij denken bijvoorbeeld aan:
– bevoegde overheden;
– ondernemingen die tot de Baloise Group behoren;
– andere verzekeringsondernemingen;
– ziekenfondsen;
– herverzekeraars of hun vertegenwoordigers die het schadegeval ook behandelen;
– andere partijen waarmee wij als verantwoordelijke contracten hebben om de gegevens volgens de geldende wetgeving te 

verwerken.

Wij delen gegevens alleen mee aan andere partijen als dat nodig is om te oordelen of wij u willen verzekeren of om uw polissen 
en schadegevallen te behandelen.

Als wij uw gegevens aan partijen in derde landen buiten de EU meedelen, zullen wij de beveiligingsmaatregelen volgens de 
Belgische wetgeving en de regelgeving van de EU strikt naleven.

Wij bewaren uw gegevens niet eindeloos
Wij bewaren uw gegevens zolang die nodig kunnen zijn om uw polissen en schadegevallen te behandelen.

Geef uw toestemming hier:

Naam en voornaam van de ondergetekende  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hoedanigheid1  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel. woonplaats  ................................................................................................................................................................................. Gsm  ...............................................................................................................................................

E-mailadres  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Opgemaakt in ........................................................................................................................................., op .....................................................................................

Handtekening 

1 Als het slachtoffer dit document niet zelf ondertekent, mag een andere persoon tekenen voor het slachtoffer. Die persoon moet wel de reden vermelden 

samen met zijn hoedanigheid (bijv. voogd, advocaat, dokter).

Belangrijk: wanneer u ons geen toestemming geeft om uw gezondheidsgegevens te verwerken, kunnen wij u NIET verzekeren!
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Uw rechten
U mag uw toestemming op elk moment intrekken.
Dat heeft geen invloed op de verwerking van de gegevens.
Wij kunnen die gegevens in dat geval ook zonder uw toestemming verder verwerken wanneer:
– dat nodig is om uw polissen of de schadegevallen waarbij u betrokken bent te behandelen;
– dat nodig is om verplichtingen uit te voeren of uw of onze specifieke rechten (arbeidsrecht, socialezekerheids- en socialebe-

schermingsrecht) uit te oefenen;
– het gaat om het verwerken van persoonsgegevens die u zelf openbaar gemaakt hebt;
– de verwerking nodig is om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

U kunt uw persoonsgegevens inzien en ze laten verbeteren, aanvullen, wijzigen of verwijderen wanneer daar een reden voor is. 

Meer informatie?
Om goed te weten wat uw rechten en wettelijke beperkingen zijn bij de verwerking van gezondheidsgegevens en andere per-
soonsgegevens, nodigen wij u uit om ons volledig privacybeleid te lezen op onze website (http://www.baloise.be/privacy). Daar 
vindt u ook altijd alle actuele informatie over hoe u kunt gebruikmaken van uw rechten.
U kunt ons privacybeleid ook gewoon in een papieren versie vragen.

Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking
Voor klachten, vragen of verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u schrijven of mailen naar de Data 
Protection Officer van Baloise:
Baloise
Data Protection Officer
City Link
Posthofbrug 16
2600 Antwerpen
E-mail: privacy@baloise.be

U hebt het recht om een klacht in te dienen
Als u denkt dat de gegevensverwerking niet gebeurt volgens de geldende wetten en regels, dan kunt u klacht indienen bij 
de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://privacycommission.be/nl). 

Stuur ons de ondertekende toestemming zo snel mogelijk terug:
- via e-email naar acceptatie@baloise.be
Of
- via de post naar:
  Baloise
  Posthofbrug 16
  2600 Antwerpen


