Privacy verklaring
Anno 2018 is het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens voor alle organisaties in het
maatschappelijk veld een harde verplichting. U wilt weten welke gegevens geregistreerd worden en
u wilt graag weten hoe uw gegevens verwerkt worden.
Per 25 mei 2018 is in werking getreden de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze
verordening schrijft voor hoe om te gaan met persoonsgegevens. Zeker voor een verzekeraar is het
van groot belang om de gebruikte persoonsgegevens op de juiste wijze te administreren en te
beschermen.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op zowel op papieren als elektronische verwerking van
gegevens.
Verwerken van persoonsgegevens
Het SFM verwerkt uw gegevens omdat u gebruikt maakt van onze dienstverlening. Wij gebruiken uw
persoonsgegevens voor de volgende doeleindes:



Om de verzekerings(/leden)-administratie uit voeren.
Om de ziekenadministratie uit te voeren. Om de financiële administratie uit te voeren

Rechtmatige grondslag verwerken persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden alleen verwerkt in relatie tot de activiteiten van het SFM als verzekeraar.
Rechtmatige grondslag verwerken bijzondere persoonsgegevens
Het SFM verwerkt uitsluitend gegevens over de gezondheid van een (potentieel) lid voor zover dit
nodig is ter bepaling van toelating tot de verzekering van het SFM alsmede ter bepaling van het recht
op uitkering bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.
De gegevens die het SFM nodig heeft vragen wij direct bij u op. Gegevens over de gezondheid
worden alleen ingezien en verwerkt door de medische administrateur en de medisch adviseur. Op
advies van de medisch adviseur kan er aanvullend medische gegevens worden opgevraagd mits met
uitdrukkelijke toestemming van u.

Bewaren van persoonsgegevens
Het SFM komt aan uw persoonsgegevens via u en uw maatschapeigenaar. Het SFM bewaart de
persoonsgegevens op een veilige wijze die in overeenstemming is met de geldende wet- en
regelgeving. Gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Gebruik van de site

Het SFM maakt bij het aanbieden van elektronische diensten geen gebruik van cookies.
Contactformulieren worden middels een beveiligde verbinding naar het algemene SFM mailadres
gezonden.
Doorgeven van persoonsgegevens
Het SFM geeft uw gegevens in bepaalde gevallen door aan andere partijen. Zo is een aantal
verzekeringen onder gebracht bij andere partijen en wordt er gebruik gemaakt van instellingen die
ondersteunen bij de re-integratie trajecten. Het SFM is gerechtigd persoonsgegeven, zonder
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toestemming van u, over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke ter voldoening
aan wet- en regelgeving.
Rechten van leden
U heeft het recht het SFM te verzoeken om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, over te
dragen en te wissen. Een verzoek om gegevens te wissen, kan alleen worden geweigerd als:





Wet- en regelgeving zich tegen wissen verzet
De betrokkene een procedure tegen het SFM heeft aangespannen of voornemens is dit te
gaan doen
Het SFM de gegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering
Het wissen van gegevens niet conflicteert met statuten en reglementen van het SFM.

U heeft het recht uw persoonsgegevens die aan het SFM heeft verstrekt, op een gangbare en
machine leesbare vorm te verkrijgen. Mocht u van uw rechten gebruik willen maken stuur dan een
verzoek naar het Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij, t.a.v. de functionaris voor
gegevensbescherming, Postbus 923, 2700 AX Zoetermeer of een email naar sfm@sfmzoetermeer.nl.
Om zeker te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van een geldig
identiteitsbewijs mee te sturen. Hierbij wordt een kopie bedoelt waarbij de pasfoto en
burgerservicenummer onleesbaar is. Wij zullen dan zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.
Vragen
Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens en of vragen over de privacy
verklaring? Neem dan ook contact op met de functionaris voor de persoonsgegevens, Postbus 923,
2700 AX Zoetermeer of een email naar sfm@sfmzoetermeer.nl.
Wijzigingen
Het staat het SFM vrij om de tekst in de privacyverklaring aan te passen vanwege ontwikkelingen
en/of wet- en regelgeving. Wij zullen voor u op de site de meest recente privacyverklaring
publiceren.
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