Naam

:________________

Voornaam

:________________

Straat & nr.

: ________________

Gemeente

: ________________

Kantoor Geebelen-Exelmans nv en de GDPR verplichtingen (25/05/2018)
U heeft wellicht al gehoord van de nieuwe GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation).
Dit is een Europese regelgeving die belangrijke gevolgen heeft voor de manier waarop met datagegevens wordt
omgegaan. U als klant heeft hierdoor altijd recht op consultatie van alle data waarover we beschikken die u
aanbelangt. Hierdoor heeft u het recht om aanpassingen en verwijderingen te vragen.
We kunnen u garanderen dat de data waarover wij beschikken ten allen tijde op discrete wijze behandeld zullen
worden en strikt beveiligd.
Om u in de toekomst een blijvende optimale dienstverlening te kunnen blijven aanbieden, informeren wij u dan
ook over navolgende. Om deze reden vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door Kantoor Geebelen-Exelmans nv, met maatschappelijke zetel,
Heerstraat 63 te 3910 Neerpelt in overeenstemming met de Belgische wet betreffende de verwerking van
persoonsgegevens en de algemene verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
U verklaart kennis te hebben van de privacyverklaring van Kantoor Geebelen-Exelmans nv.
U verklaart dat uw persoonlijke gegevens alleen verwerkt mogen worden met uw toestemming. Bij gebrek aan
toestemming kan het afsluiten en/of de behoorlijke uitvoering van uw dossier/contracten worden verhinderd. U
erkent verder dat u recht heeft uw toestemming ten allen tijde aan te passen. Deze aanpassing heeft geen invloed
op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de aanpassing ervan.

√

Ja, ik geef hierbij mijn uitdrukkelijke toestemming aan Kantoor Geebelen-Exelmans nv om mijn
gegevens te verwerken (of die van mijn minderjarige van wie ik de wettelijke vertegenwoordiger ben), zo nodig
door middel van volledig geautomatiseerde verwerking, zonder tussenkomst van een derde, met het oog op de
beoordeling van risico’s, het beheer van (pre)contractuele relaties, de uitgifte van verzekeringscontracten,
schadebeheer, mogelijke geschillenbeslechting, preventie, opsporing en onderzoek van fraude, kennisgeving van
wijziging van het verzekeringscontract, beheer en verwerking van patrimoniumbeheer in het kader van
rentmeester, syndicschap, energiedeskundige, verkoop en verhuur van onroerende goederen.
Naam & voornaam :_______________________________
(Handtekening met vermelding “voor akkoord”

Datum

: _______________________________

