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Aon Belgium is een wereldwijd actief, toonaangevend dienstverlenend bedrijf met een
breed aanbod aan risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen. Aon Belgium stelt alles in
het werk om uw privacy te beschermen. We hechten belang aan het vertrouwen van onze
klanten en zakenpartners, alsook dat van alle andere personen die hun persoonsgegevens
met ons delen.

Wat is het doel van deze Privacyverklaring?
Deze Privacyverklaring (‘Verklaring’) legt uit hoe Aon Belgium gegevens verwerkt. Ze is van toepassing
op alle persoonsgegevens die u ons verstrekt of die we uit andere bronnen verkrijgen. Deze “Verklaring”
licht onze praktijken en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens toe. Ze vormt geen
overeenkomst en brengt geen bijkomende rechten of verplichtingen tot stand voor de partijen, buiten
deze die ze reeds hebben uit hoofde van de wetgeving betreffende gegevensbescherming.
Deze “Verklaring” is niet van toepassing op externe websites die gelinkt zijn aan deze website.

Wie is verantwoordelijk voor uw informatie?
In deze Verklaring verwijst ‘Aon Belgium’, ‘wij/we’ en ‘ons/onze’ naar Aon, met inbegrip van zijn
verwante vennootschappen en dochterondernemingen. Aon Belgium is verantwoordelijk voor de
persoonsgegevens die we van en over u verzamelen en is in overeenstemming met de wetten op
gegevensbescherming dus een verwerkingsverantwoordelijke.

1. Wanneer en hoe verzamelen wij persoonsgegevens?
Aon Belgium beheert uw persoonlijke informatie in het kader van onze consulting en (her)
verzekeringsactiviteiten en HR-beheer alsook afgeleide commerciële activiteiten. Bijvoorbeeld bij het
onderschrijven van een verzekeringscontract, het online aanmelden van een schade, het inschrijven
voor een event, het navigeren op onze website of het gebruik van onze apps. Ook wanneer u bij Aon
solliciteert, geeft u informatie door die gebruikt kan worden om u te identificeren.

2. Welke gegevens verzamelen wij?
De gegevens die we verzamelen hangen af van de diensten die wij u verlenen.
Bepaalde gegevens zijn echter gemeenschappelijk voor al onze diensten:
•

contactgegevens zoals naam, voornaam, geslacht, emailadres, postadres, telefoonnumer;

•

communicatievoorkeuren zoals email of post, en inschrijving op de nieuwsbrieven die u wil
ontvangen;

•

alle andere relevante gegevens zoals beroepsactiviteit, voorkeurtaal, geografische ligging, enz.

a. De gegevens bij een eerste contact met ons
Bijvoorbeeld:
•

Gebruikersnaam en wachtwoorden op onze sites en apps,

•

Betalingsmodaliteiten (bijv. bankkaartnummer),

•

Voorkeur commerciële publicaties,

•

Alle andere informatie die u ons verstrekt.

b. De gegevens die we verzamelen in onze commerciële relatie
Bijvoorbeeld:
•

nformatie omtrent ons commercieel verleden, onderschreven verzekeringscontracten,
dienstverlening, facturering en betaling;

•

Uw deelname aan loyaliteitsprogramma’s of aan bepaalde van onze evenementen;

•

Klachten bij onze diensten.
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c. In het kader van onderschrijving, beheer en uitvoering van (her)verzekeringscontracten
Bijvoorbeeld:
•

Identificatiegegevens (coördinaten, nationaliteit, enz) van alle betrokken personen (bijv. Verzekerden,
derden, begunstigden, enz.);

•

Familiale, economische, en financiële gegevens (inkomen, onroerend goed, enz) gegevens ;

•

Beroepsactiviteiten (categorie, werkgever, enz);

•

Risicogegevens (ligging, type van verzekerde goederen (woning, voertuig, enz), rijbewijs,
schadehistoriek, overtredingen, enz.);

•

Betalingsvoorwaarden (automatische overschrijving, enz.);

•

Gegevens over het privé-leven en gewoontes die een impact hebben op de verzekerde risico’s of
diensten (aantal kinderen, sporten, hobby’s, enz.);

•

Gevoelige gegevens noodzakelijk voor (pre)contractuele uitvoering of voor naleving van wettelijke,
reglementaire of administratieve bepalingen (ziektevergoeding, omschrijving van lichamelijke schade,
opmaak medische certificaten, medische vragenlijsten, enz.).

d. In het kader van HR Consulting
Bijvoorbeeld:
•

Identificatiegegevens (coördinaten, nationaliteit, enz.) van alle betrokken personen (bijv. Verzekerden,
derden, begunstigden, enz.);

•

Beroepsgegevens (aanwervingsdatum, opleiding, diploma’s, titel, hiërarchische graad, categorie,
werkgever, enz.);

•

Familiale, economische, en financiële gegevens (inkomen, bonus, sociale voordelen, erfgoed, enz.).

3. Gegevensbron
Wij verzamelen gegevens rechtstreeks van u, maar ook van:
•

alle bij het contract betrokken personen: de onderschrijven van het verzekeringscontract, de
werkgevers van de verzekerden of van de werknemers die genieten van de diensten onderschreven
door deze laatsten;

•

derde partijen (experten, slachtoffers, enz.);

•

onze contactpersonen bij commerciële relaties (verzekeraars, herverzekeraars, makelaars, subagenten,
enz.).

a. Gegevens die u ons verstrekt
Wanneer u diensten aanvraagt, vragen wij u nauwkeurige informatie te verstrekken die wij nodig hebben
om in te gaan op uw verzoek. Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, gebruiken wij deze voor de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, zoals vermeld op het ogenblik dat we ze hebben ingezameld of
zoals duidelijk blijkt uit de context, bijvoorbeeld om een verzekeringsofferte op te stellen, een klacht af te
handelen of een profiel aan te maken op onze website.
We verzamelen alleen gevoelige persoonsgegevens als dat nodig is. Gevoelige persoonsgegevens zijn
onder andere gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, godsdienst of
levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, fysieke of geestelijke gezondheid,
seksleven.
Als u ons gevoelige persoonsgegevens verstrekt, begrijpt en aanvaardt u dat wij deze gegevens kunnen
verzamelen, gebruiken en meedelen aan bevoegde derden voor de doeleinden die in deze Verklaring
beschreven zijn. Voor u ons persoonsgegevens verstrekt van andere personen, zoals werknemers of
personen ten laste, moet u hen daar toestemming voor vragen.

b. Gegevens die we verzamelen via de websites, mobiele applicaties en sociale media van Aon
Voor de toepassing van deze Verklaring verwijst ‘website’ ook naar onze mobiele applicaties.
Wanneer u zich registreert voor evenementen, diensten aanvraagt, accounts beheert, de verschillende
content en functies bekijkt of direct onze websites bezoekt, kunnen wij u vragen de volgende soorten
gegevens te verstrekken. Deze gegevens omvatten maar zijn niet beperkt tot:
•
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contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, postadres, vast en mobiel telefoonnummer;
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•

gebruikersnaam, wachtwoord, beveiligingsvragen om uw wachtwoord te resetten en de antwoorden
op die vragen;

•

communicatievoorkeuren, zoals de nieuwsbrieven die u wil ontvangen;

•

zoekopdrachten;

•

contactgegevens van anderen, wanneer u een vriend doorverwijst naar een bepaalde website of
dienst (deze gegevens worden alleen gebruikt voor de aangevraagde communicatie);

•

informatie die wordt gepubliceerd in gemeenschapsgesprekken en andere interactieve online
functies.

In sommige gevallen verzamelen we automatisch bepaalde soorten gegevens wanneer u onze websites
bezoekt en wanneer we e-mails uitwisselen. We kunnen geautomatiseerde technologieën gebruiken,
zoals logbestanden van webservers, om IP-adressen, cookies en web bakens te verzamelen. In onze
Cookieverklaring vindt u meer informatie over ons gebruik van cookies.

4. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Hier geven we een overzicht van de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens gebruiken. Elders in dit
document vindt u meer informatie over de persoonsgegevens die we verzamelen en over onze doeleinden
en rechtsgronden.

a. Consultant en (her)verzekeringsmakelaar
•

Onderschrijving, beheer en uitvoering van (her)verzekeringscontracten;

•

Analyse van specifieke behoeften van de klant/verzekerde;

•

Studie, aanvaarding en controle van het risico;

•

Beheer van de contracten tijdens de periode van vooropzeg;

•

Uitvoering van de verzekerde waarborgen;

•

Verhaal uitoefenen, klachtenbeheer en beheer van niet-betalingen;

•

Opmaak van statistieken, actuariële studies en analyse van gegevens;

•

R&D;

•

Uitvoering van administratieve, wettelijke of reglementaire bepalingen, zoals:
-

de strijd tegen witwaspraktijken en de financiering van terrorisme,

-

de strijd tegen fraude,

-

de bevriezing van activa en andere sancties, enz.

b. HR Consulting
•

Kennis van de klant en nalevingscontrole;

•

Uitvoering van diensten onderschreven door de klant;

•

Beheer van de commerciële relatie.

c. Contact opnemen met klanten en prospecten voor marketingdoeleinden
Met de volgende doeleinden verwerken we persoonsgegevens over onze klanten en over de
vertegenwoordigers van onze zakelijke klanten:
•

contact opnemen met onze klanten in verband met huidige, toekomstige en voorgestelde
overeenkomsten;

•

nieuwsbrieven, knowhow, reclame en andere marketingberichten verzenden naar onze klanten;

•

onze klanten uitnodigen op evenementen (en die evenementen organiseren en beheren).

d. Gegevens analyseren
Wij zijn een innovatief bedrijf, dat geavanceerde producten en diensten ontwikkelt op basis van zijn
ervaringen uit vorige overeenkomsten. We analyseren geen persoonlijk identificeerbare gegevens en
nemen maatregelen om uw rechten te beschermen en onze activiteiten wettig te laten verlopen, door
samengevoegde of op een andere manier gepseudonimiseerde gegevens te gebruiken.
Als we uw persoonsgegevens willen gebruiken voor een doeleinde dat niet overeenstemt met het
doeleinde waarvoor we ze hebben verzameld, zullen we uw toestemming vragen. We wegen ons
rechtmatige gebruik van uw persoonsgegevens altijd af tegen uw belangen, rechten en vrijheden in
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overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, zodat uw persoonsgegevens niet onnodig
worden blootgesteld aan risico’s.

5. Rechtsgrond
De verwerking, d.w.z. het gebruik, van uw persoonsgegevens is steeds gebaseerd op een ‘rechtmatige
grond’. In de meeste gevallen is de verwerking gerechtvaardigd op grond van het volgende:
•

de verwerking is noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren waarbij u partij bent of om
op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (bv. wanneer
we een werkgever helpen te voldoen aan een verplichting jegens u in het kader van een
arbeidsovereenkomst, in verband met het verstrekken van werknemersvoordelen);

•

de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust
(bv. wanneer we bepaalde informatie over onze klanten moeten verzamelen voor fiscale of
boekhoudkundige doeleinden, of wanneer we gegevens moeten meedelen aan rechtbanken of
toezichthouders); of

•

de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde commerciële belangen,
behalve wanneer uw belangen of grondrechten zwaarder wegen (bv. wanneer we persoonsgegevens
die onze klanten ons hebben verstrekt, gebruiken om onze diensten te verlenen en die verwerking
niet noodzakelijk is met betrekking tot een overeenkomst waarbij u partij bent).

In bepaalde omstandigheden baseren we de verwerking van uw persoonsgegevens op uw toestemming,
bijvoorbeeld wanneer we uw voorafgaande toestemming nodig hebben om marketingberichten naar u te
verzenden.
Voor we persoonsgegevens of strafregistergegevens verzamelen en/of gebruiken, bepalen we op welke
rechtsgrond we die informatie mogen gebruiken. Doorgaans is die rechtsgrond:
•

uw uitdrukkelijke toestemming;

•

de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering door ons of derden; of

•

een context gebonden uitzondering voorzien door de plaatselijke wetgeving van de EU-lidstaten
en andere landen die de AVG toepassen, onder andere met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens voor verzekeringsdoeleinden of om de voordelen te bepalen in het kader van een
bedrijfspensioenregeling.

6. Verzamelen wij gegevens van kinderen?
Wij verlenen geen directe diensten aan kinderen en we verzamelen niet bewust persoonsgegevens van
kinderen.

7. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren, hangt af van het doeleinde waarvoor we ze hebben
verzameld en de aard van de gegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is
om te voldoen aan de doeleinden die beschreven worden in deze Privacyverklaring, tenzij een langere
opslagperiode wettelijk toegestaan is. Wij hebben geschikte maatregelen getroffen om te waarborgen dat
uw persoonsgegevens veilig en consequent worden vernietigd zodra wij ze niet meer nodig hebben.
In specifieke omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens langer bewaren, om over een nauwkeurig
register van uw betrekkingen met ons te beschikken in het geval van klachten of vragen, of wanneer we
redelijkerwijze geschillen verwachten met betrekking tot uw persoonsgegevens of betrekkingen.

8. Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?
Binnen Aon
We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten, merken, afdelingen en
dochterondernemingen van Aon om u diensten te verlenen, onder andere voor de hierboven vermelde
activiteiten.
We verhuren of verkopen geen persoonsgegevens en delen ze op geen enkele andere manier met
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onafhankelijke derde partijen die ze zouden gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden. We delen
alleen persoonsgegevens met derde partijen in de hieronder beschreven omstandigheden.

Zakenpartners
Wij delen persoonsgegevens mee aan zakenpartners die ons bepaalde gespecialiseerde diensten
verlenen of die met ons samenwerken aan projecten. Deze zakenpartners treden op als afzonderlijke
verwerkingsverantwoordelijken en zijn zelf aansprakelijk voor hun naleving van de wetgeving betreffende
gegevensbescherming. Raadpleeg hun privacyverklaringen voor meer informatie over hun praktijken.
Enkele voorbeelden:
•

bank- en financiële producten – krediet- en doorlichtingsbureaus, incassobureaus, verzekeraars,
herverzekeraars en fondsbeheerders voor financiële planning, beleggingsproducten en trust- of
bewaringsdiensten waarin u belegt;

•

verzekeringsmakelarij en verzekeringsproducten – verzekeraars, herverzekeraars, andere
verzekeringstussenpersonen, verzekeringsreferentiebureaus, medische dienstverleners,
doorlichtingsbureaus, onze adviseurs zoals schade-experten, advocaten en accountants, en andere
partijen die betrokken zijn bij de afhandeling van schadedossiers.

Gemachtigde dienstverleners
We kunnen uw gegevens meedelen aan dienstverleners die als verwerkers namens ons diensten verlenen
(in verband met diensten voor onze klanten of in verband met gegevens die we gebruiken voor hun eigen
doeleinden, zoals marketing). Deze dienstverleners mogen de gegevens op grond van hun overeenkomst
met ons alleen gebruiken of meedelen als dat noodzakelijk is om namens ons diensten te verlenen of te
voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het kan gaan om de verwerkingsactiviteiten die wij uitvoeren, zoals
beschreven in de bovenstaande sectie ‘Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?’.

Enkele voorbeelden:
•

IT-dienstverleners die onze IT- en backofficesystemen en onze telecommunicatienetwerken beheren;

•

leveranciers van marketingautomatisering;

•

leveranciers van contactcenters.

Deze derde partijen beveiligen uw gegevens naar behoren en hun activiteiten blijven beperkt tot de
doeleinden waarvoor u uw gegevens hebt verstrekt.

Wettelijke vereisten en bedrijfsovernames
Wij kunnen uw persoonsgegevens meedelen (i) als we daartoe verplicht worden door een wet, juridische
procedure, verordening, regel, reglement of beroepsnorm, of om te antwoorden op een dagvaarding,
een huiszoekingsbevel of een ander juridisch verzoek; (ii) om in te gaan op officiële verzoeken van
ordehandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen; (iii) wanneer we menen dat dit
noodzakelijk of gepast is om lichamelijke schade of financiële verliezen te voorkomen; (iv) in verband met
een onderzoek naar vermoede of vastgestelde illegale activiteiten; of (v) aan de nieuwe bedrijfseigenaar
wanneer we fuseren of worden overgenomen. Het is ook mogelijk dat we gegevens moeten meedelen in
verband met bedrijfsaudits of om klachten of gevaren voor de veiligheid te onderzoeken.

Geven wij uw persoonsgegevens door naar andere landen?
Wij zijn een internationale organisatie en kunnen bepaalde persoonsgegevens doorgeven naar
gemachtigde dienstverleners of zakenpartners in het buitenland die namens ons werken in
overeenstemming met de toepasselijke wet. Onze dochterondernemingen en derde partijen kunnen in
het binnen- of buitenland gevestigd zijn en in bepaalde gevallen in gebieden die volgens de Europese
Commissie geen passend niveau van gegevensbescherming bieden.
In dat geval passen we verschillende juridische mechanismen toe om uw rechten te vrijwaren. Uw
gegevens zijn dus ook in het buitenland beschermd.
•

We zien erop toe dat interne doorgiftes gedekt zijn door overeenkomsten op basis van de
standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie, die elke lidstaat er contractueel toe
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verplichten ervoor te zorgen dat persoonsgegevens een passend en consistent beschermingsniveau
krijgen.
•

Wanneer we uw gegevens extern doorgeven of aan derde partijen die ons helpen onze producten en
diensten aan te bieden, sluiten we overeenkomsten die hen ertoe verbinden uw persoonsgegevens te
beschermen. Sommige van die overeenkomsten kaderen in erkende certificeringsprogramma’s, zoals
het EU-US Privacy Shield voor de bescherming van persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie
worden doorgegeven naar de Verenigde Staten, of de standaardcontractbepalingen.

•

Wanneer we informatieverzoeken ontvangen van ordehandhavingsinstanties of toezichthouders, gaan
we de echtheid van die verzoeken nauwgezet na alvorens persoonsgegevens mee te delen.

We geven persoonsgegevens door aan onder andere deze landen: de Verenigde Staten van Amerika, het
Verenigd Koninkrijk, Ierland, Singapore, India en de Filippijnen.
Als u verdere informatie wenst over de doorgifte van uw gegevens aan buitenlandse ontvangers, kunt u
contact met ons opnemen via de hieronder vermelde contactgegevens. U hebt ook het recht contact met
ons op te nemen om meer informatie te verkrijgen over de beveiligingsmaatregelen die wij treffen om uw
persoonsgegevens passend te beschermen wanneer ze worden doorgegeven in de hierboven vermelde
gevallen. U kunt bijvoorbeeld een kopie aanvragen van de relevante overeenkomsten, al dan niet bewerkt
omwille van de zakelijke vertrouwelijkheid.

9. Hebben wij veiligheidsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen?
De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij hebben dan ook redelijke fysieke,
technische en administratieve veiligheidsnormen toegepast om persoonsgegevens te beschermen tegen
verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde
toegang, ongeoorloofd gebruik en ongeoorloofde verstrekking met behulp van veiligheidstechnologieën
en -procedures zoals versleuteling en toegangsbeperking. Alleen gemachtigde personen hebben
toegang tot uw persoonsgegevens, en zij worden opgeleid over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
Onze dienstverleners en agenten zijn er op basis van hun overeenkomsten met ons toe verplicht
persoonsgegevens geheim te houden. Zij mogen de gegevens niet gebruiken voor ongeoorloofde
doeleinden.

10.

Welke keuzes hebt u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

Wij geven onze klanten de mogelijkheid bepaalde keuzes te maken over de manier waarop we met hen
communiceren en welke persoonsgegevens we over hen verzamelen en delen met anderen. Als we
persoonsgegevens van u verzamelen voor marketingdoeleinden, laten we u kiezen of u onze reclame via
e-mail, sms, telefoon en/of post wilt ontvangen. Op onze uitschrijfpagina kunt u steeds aangeven dat u niet
langer reclame op basis van uw interesses wilt ontvangen.
U kunt er voor kiezen niet langer marketingberichten van ons te ontvangen, door te klikken op de link
‘uitschrijven’ of andere instructies in onze marketinge-mails te volgen. U kunt zich uitschrijven in de
sectie ‘Mijn account’ op onze website of door contact met ons op te nemen op de hieronder beschreven
manieren.

8

Bedrijfsspecifieke Privacyverklaring van Aon

11.

Hoe kunt u uw communicatievoorkeuren bijwerken?

Wij treffen redelijke maatregelen om met u te communiceren over uw gegevens. U kunt uw
communicatievoorkeuren op de volgende manieren bijwerken:

Profiel
Als u een profiel of account hebt aangemaakt op een van onze websites, volstaat het u aan te melden om
uw contactgegevens bij te werken.

Nieuwsbrieven
Als u elektronische berichten ontvangt, zoals een digitale nieuwsbrief, kunt u zich steeds uitschrijven door
de instructies in het bericht zelf te volgen.

Mobiele toestellen
Als u ervoor gekozen hebt pushberichten te ontvangen op uw mobiele toestel, maar dit niet langer wenst,
kunt u uw voorkeuren aanpassen in de instellingen van uw toestel of van de applicatie. Als u niet langer
wilt dat de mobiele applicatie enige informatie verzamelt, kunt u de applicatie de-installeren met het deinstallatieproces van uw mobiele toestel.

E-mail
U kunt contact met ons opnemen via e-mail of post op de hieronder beschreven manieren. Vermeld uw
huidige contactgegevens, de gegevens die u wilt inzien en de gewenste wijzigingen.
Als we u geen inzage geven, zullen we de redenen voor de weigering opgeven en u informeren over de
uitzonderingen waarop we ons baseren.

12.

Andere rechten met betrekking tot uw gegevens

Onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen, en in sommige gevallen afhankelijk van
de verwerkingsactiviteiten die we uitvoeren, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot uw
persoonsgegevens.
Omwille van de veiligheid kunnen we bijkomende gegevens opvragen om uw identiteit te bevestigen,
voordat we de u aangevraagde persoonsgegevens verstrekken. We behouden ons het recht voor een
toeslag aan te rekenen voor zover dat wettelijk toegestaan is, bijvoorbeeld als uw verzoek kennelijk
ongegrond of buitensporig is.
U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Onder voorbehoud van wettelijke en
andere geoorloofde overwegingen, zullen we redelijkerwijze alles in het werk stellen om onverwijld aan
uw verzoek te voldoen of u op de hoogte te brengen als we verdere informatie nodig hebben om aan uw
verzoek te voldoen.
Het is mogelijk dat we niet altijd volledig aan uw verzoeken kunnen voldoen, bijvoorbeeld als we daarmee
onze geheimhoudingsplicht jegens anderen zouden schenden of als we wettelijk het recht hebben om een
verzoek op een andere manier af te handelen.

Recht van inzage
U hebt het recht de persoonsgegevens die wij over u bezitten, in te zien. Als u een profiel hebt
aangemaakt, kunt u die gegevens inzien door u aan te melden.

Recht op rectificatie
U hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te rectificeren als ze onjuist of verouderd zijn.

Het recht op vergetelheid (recht op wissing)
U hebt in bepaalde omstandigheden het recht uw persoonsgegevens te laten wissen. Uw gegevens
kunnen alleen worden gewist als ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verzameld zijn
en we geen andere rechtsgrond hebben voor hun verwerking.
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Recht op beperking van de verwerking
U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, maar alleen als:
•

de juistheid ervan wordt betwist, zodat we de juistheid kunnen controleren; of

•

de verwerking onrechtmatig is, maar u de gegevens niet wilt laten wissen; of

•

de gegevens niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden waarvoor ze verzameld zijn, maar
wij ze nog nodig hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

•

u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de
gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht uw gegevens over te dragen. Wij moeten daartoe uw persoonsgegevens in
een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verstrekken aan u of een andere
verwerkingsverantwoordelijke, maar alleen wanneer de verwerking van die gegevens berust op (i)
toestemming; of (ii) de uitvoering van een overeenkomst waarin u betrokken partij bent.

Recht van bezwaar tegen verwerking
U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, maar
alleen als die verwerking onze gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond heeft. Als u bezwaar maakt,
krijgen wij de gelegenheid om aan te tonen dat we dwingende gerechtvaardigde belangen hebben die
zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

Geautomatiseerde besluitvorming
U hebt het recht niet onderworpen te worden aan louter op geautomatiseerde verwerking gebaseerde
besluiten, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u op vergelijkbare wijze aanmerkelijk
treffen, tenzij deze (i) noodzakelijk zijn voor een overeenkomst waarbij u partij bent; (ii) wettelijk
toegestaan zijn; (iii) gebaseerd zijn op uw uitdrukkelijke toestemming.
Zelfs wanneer dergelijke beslissingen toegestaan zijn, kunt u ze aanvechten en menselijke tussenkomst
eisen.

Internationale doorgifte
Zoals hierboven reeds is vermeld, kunt u een kopie of referentie vragen van de beveiligingsmaatregelen die
we treffen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer ze worden doorgegeven buiten de Europese
Unie.
Contact
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Contact
Als u nog vragen hebt, meer informatie wenst over onze praktijken inzake privacy en
gegevensverwerking, u wilt uitschrijven, uw toestemming wilt intrekken of een klacht wilt
indienen over een inbreuk op de wet of deze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen met
de Data Protection Officer: brad.bryant@aon.co.uk. U hebt ook het recht u tot uw plaatselijke
toezichthoudende autoriteit te wenden.
Onze toezichthoudende autoriteit is https://www.privacycommission.be
Als u nog vragen hebt over deze Verklaring, kunt u contact opnemen met het Aon Global
Privacy Office, privacy@aon.com.

Wijzigingen aan deze Verklaring
Wij kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd bijwerken. In dat geval publiceren we de nieuwe
versie op deze website en passen we onderaan deze pagina de datum van de versie aan.
Wij raden u aan deze Verklaring regelmatig na te lezen, zodat u op de hoogte blijft van onze
privacypraktijken.
Deze Verklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 26 juli 2018.

Over Aon
Aon plc (NYSE:AON) is een toonaangevende
wereldwijde dienstverlener op het gebied van
risk, retirement en health. Aon analyseert de
personele risico’s en bedrijfsrisico’s, geeft
passend risicoadvies, zorgt voor de
(financiële) oplossing en staat klanten bij als
een incident de bedrijfscontinuïteit bedreigt.
Zo helpen wij klanten succesvol te
ondernemen.
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Aon.

