
       Privacy Statement 

In dit Privacy Statement leest u hoe SK Consulting gevestigd te Beneden-Leeuwen omgaat met de 

persoonsgegevens van u als klant en overige betrokkenen bij advies en verzekeringsovereenkomsten.  

SK Consulting verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen en (werknemers, bestuurders en 

vertegenwoordigers van) zakelijke klanten met wie zij een (potentiële) klantrelatie onderhoudt.  

De Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode  

SK Consulting hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw 

persoonsgegevens en is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp) en de 

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (hierna: Gedragscode). 

Deze Gedragscode is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van 

Verzekeraars en vormt een sectorgerichte uitwerking van de Wbp. De Gedragscode bevat regels die 

onder meer bepalen dat persoonsgegevens van klanten op een nette en zorgvuldige wijze moeten 

worden verwerkt. U kunt de Gedragscode (met de bijbehorende toelichting en de goedkeurende 

verklaring van het CBP) nalezen op www.cbpweb.nl. 

De persoonsgegevens van klanten van SK Consulting kunnen worden verwerkt door verzekeraars 

waarmee SK Consulting samenwerkt en uiteraard enkel na uw akkoord op een aangevraagde 

verzekering en met inachtneming van de relevante (privacy rechtelijke) wet- en regelgeving. 

Doelen gegevensverwerking 

SK Consulting zal de persoonsgegevens van klanten gebruiken voor bepaalde doelen ten behoeve van 

noodzakelijke en efficiënte c.q. effectieve bedrijfsvoering.  

Het gaat hierbij om: 

- Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten en haar te verzekeren risico’s 

Zoals het opvragen van schadeverleden of strafrechtelijk verleden 

- Het uitbrengen van offerte en advies voorstellen 

- Het aangaan, uitvoeren en onderhouden van overeenkomsten  

- Het begeleiden bij onverhoopte schade gebeurtenissen 

- Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van rapportages 

- Het uitvoeren van (gerichte) marketingactiviteiten passend in onze dienstverlening 

Ten aanzien van sommige verzekeringen is het nodig om medische gegevens te verwerken.  

De medisch adviseur (arts) van desbetreffende verzekeraar krijgt deze gegevens van de 

verzekerde(n) of van de arts van de verzekerde(n) eventueel via een machtiging. De medisch adviseur 

kan medische gegevens verstrekken aan SK Consulting echter alleen voor zover wij deze gegevens 

nodig hebben voor de uitvoering van onze werkzaamheden. 

Verwerking bijzondere persoonsgegevens 

SK Consulting waardeert het vertrouwen van klanten om financiële diensten af te nemen en neemt 

dan ook haar verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens die u toevertrouwt te beveiligen. 

Daarom wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met uw persoonsgegevens.  



Om technische, operationele of commerciële redenen kan het nodig zijn om gegevens over te 

hevelen naar ondernemingen buiten SK Consulting. Persoonsgegevens worden in die gevallen altijd 

beschermd en vertrouwelijk behandeld. 

Vertrouwelijkheid en beveiliging 

SK Consulting zal elektronische communicatie bewaren. Het bewaren van elektronische 

communicatie en de verwerking daarvan heeft als doel: 

- Het reconstrueren van gesprekken en ter voorkoming van interpretatieverschillen 

- Evalueren en bewaken kwaliteit van de dienstverlening 

- Het bewijs van een via elektronische weg tot stand gekomen overeenkomst 

- Eventueel (fraude)onderzoek en opsporing van zaken 

 Eventueel worden deze bewaarde items op basis van een wettelijke plicht verstrekt aan 

verzekeraars en/of aan functionarissen die handhaving van de bedrijfsregels tot taak hebben. 

De website van SK Consulting maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat 

naar de browser van klanten wordt gestuurd en op hun computer wordt opgeslagen. SK Consulting 

gebruikt de cookies ter analyse bezoekers op de website.  

Inzage en Recht van verzet  

Klanten van SK Consulting kunnen een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die door ons  

zijn verwerkt en bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens of aangeven geen 

persoonlijke informatie te willen ontvangen.  

Dit kan worden bekend gemaakt door een aangetekende brief met een kopie van een geldig wettelijk 

identiteitsbewijs te sturen naar: 

SK Consulting 
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Opschortende voorwaarden 

Het kan verboden zijn dat wij een verzekeringsovereenkomst met u sluiten. Er bestaan nationale en 

internationale (sanctie) regels waaruit dit volgt. De overeenkomst komt niet tot stand als u of een 

andere belanghebbende voorkomt op een nationale of internationale sanctielijst.  

Verzekeraars toetsen dit achteraf. Daarom is een ‘opschortende voorwaarde’ van kracht.  

De toetsing voeren zij zo snel mogelijk uit en als u of een andere belanghebbende niet voorkomt op 

een sanctielijst, dan is de overeenkomst geldig vanaf de op de polis of dekkingsbevestiging vermelde 

ingangsdatum.  

Als een persoon wel voorkomt op een sanctielijst?  

Dan informeren wij of de verzekeraar de aanvrager/verzekeringnemer of andere (rechts)personen 

die voordeel zouden kunnen hebben bij het bestaan van de overeenkomst. 

Wijziging Privacy Statement 

SK Consulting heeft het recht dit Privacy Statement te wijzigen Wij adviseren u dit Privacy Statement 

daarom regelmatig te raadplegen, en in ieder geval op het moment dat u persoonsgegevens 

verstrekt. 
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