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Dit clausuleblad is van kracht indien er op het polisblad naar wordt verwezen en is in aanvulling op de van kracht zijnde
Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel en prevaleren als bijzondere voorwaarden boven deze
voorwaarden.
Algemeen
Chabot Assuradeuren B.V. is een volmacht bedrijf dat als gevolmachtigd agent optreedt namens een aantal
verzekeringsmaatschappijen. Chabot Assuradeuren B.V. is een 100% zustermaatschappij van (assurantie)makelaar en adviseur
VLC & Partners B.V. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website:
www.chabotassuradeuren.nl
Pakket
Artikel 2.1 is niet van toepassing.
Rechten
Met terzijdestelling van artikel 4.2.5 van de voorwaarden geldt het navolgende:
Uw werknemer heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft hij het recht om
bezwaar te maken tegen de verwerking van die gegevens, de verwerking ervan te beperken en bezwaar te maken tegen het
overdragen van zijn persoonsgegevens naar een andere organisatie.
Wil uw werknemer hiervan gebruikmaken? Dan stuurt hij een verzoek naar Chabot Assuradeuren B.V. t.a.v. de Privacy officer,
Postbus 1999, 5200 BZ ’s-Hertogenbosch of mailt dit naar privacy@chabotassuradeuren.nl. Hij stuurt dan een kopie van zijn
identiteitsbewijs mee, zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek door de werknemer is gedaan. De werknemer maakt in deze
kopie zijn pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart, om zijn privacy te beschermen.
De Privacy officer reageert zo snel mogelijk op het verzoek, in ieder geval binnen vier weken.
Vindt de werknemer dat wij de privacywetgeving niet goed naleven? Dan hij contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Wat kunt u doen als u een klacht over ons heeft?
Met terzijdestelling van artikel 4.5 van de voorwaarden geldt het navolgende:
Wij streven naar tevreden klanten zonder klachten. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft of dat wij het niet eens zijn met
elkaar. In dat geval kunt u uw klacht of geschil voorleggen aan onze klachtencommissie.
Directie van Chabot Assuradeuren B.V.
Postbus 1999
5200 BZ ’s-Hertogenbosch
Chabot Assuradeuren B.V. zal uw klacht zo goed mogelijk behandelen.
De klachtencommissie neemt dan een beslissing.
Wilt u niet gebruikmaken van deze mogelijkheid? Of vindt u de behandeling of de uitkomst niet bevredigend? Dan kunt u uw
klacht of het geschil voorleggen aan de rechter.
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