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Aanvraagformulier 
overige beroepen
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Naam verzekeringnemer en 
rechtsvorm

E-mailadres en website 

Adres, postcode en vestigingsplaats

E-mailadres nota indien afwijkend 

KvK-nummer 

IBAN-nummer

Naam/namen van de directeuren, 
vennoten en/of bestuurders

Zijn er ondernemingen waarmee verzekeringnemer een economische en/of organisatorische eenheid vormt 
en die onder deze verzekering moeten worden meeverzekerd?

Is verzekeringnemer/de leidinggevende(n) lid van een branchevereniging?

nee

nee

ja*

ja*

*Toelichting indien ja

Graag opgave van de omzet exclusief BTW 
Onder omzet wordt verstaan, de vergoeding voor aan derden verleende diensten

i
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N Graag een volledige omschrijving van de werkzaamheden/activiteiten van de onderneming

Graag opgave van de kantoorbezetting in Fte (inclusief DGA’s)

Omzet vorige boekjaar

Omzet lopende boekjaar

Omzet komende boekjaar

Omzet 
NL

€ € € € €

€ € € € €

€ € € € €

Omzet 
overig EU

Omzet 
UK 

Omzet buiten EU 
(excl. USA/Canada) 

Omzet  
USA/Canada

https://www.hdi-specialty.com/int/en


> Aanvraagformulier overige beroepen

Pagina 2 HDI Global Specialty SE, the Netherlands
Handelsregister Rotterdam 76325083 versie 1

a) Heeft de leidinggevende/verzekeringnemer minder dan 2 jaar relevante werkervaring? graag een curriculum 
vitae meesturen

b) Houdt verzekerde zich bezig met advies, interim- en projectmanagement op het gebied van subsidies en/
of aanbestedingen?

c) Houdt verzekerde zich bezig  met advies, interim- en projectmanagement en/of ontwerp ten aanzien van 
(het gebruik of de toepassing van) installaties, machines en/of gebouwen? 

d) Houdt verzekerde zich bezig met een van de volgende activiteiten: taxaties, waardebepalingen, Corporate 
Finance, bemiddeling bij fusies of overnames en/of Due Diligence?

e) Verricht verzekerde voor meer dan 25% van de omzet werkzaamheden voor beursgenoteerde en/of 
financiële ondernemingen?

f) Verwerkt of bezit verzekerde persoonsgegevens van meer dan 50.000 personen?

g) Hanteert verzekeringnemer aansprakelijkheidsbeperkende voorwaarden? graag de voorwaarden meesturen

h) Verricht verzekerde voor meer dan 25% van de omzet werkzaamheden voor de overheid?

i) Verricht verzekerde werkzaamheden voor buiten Nederland gevestigde opdrachtgevers?

j) Worden door de verzekerde werkzaamheden aan derden uitbesteed? zo ja, welke werkzaamheden betreft het, aan 
wie worden deze werkzaamheden uitbesteed en wat is het aandeel van deze werkzaamheden mbt de omzet?

k) Houdt verzekerde zich bezig met werkzaamheden op het gebied van rendementen en/of 
vermogensbeheer en/of beleggingsadvies?

l) Heeft de onderneming opdrachtgevers die structureel (langer dan twee jaar) voor meer dan 50% aan de 
omzet bijdragen?

 Zo ja, wie en voor welk percentage

 Denkt u dat dit percentage tot minder dan 50% zal worden teruggebracht?

 Zo ja, op welke termijn wordt dit verwacht?
Indien verzekerde structureel afhankelijk is van opdrachtgevers die voor meer dan 50% aan de omzet van verzekerde bijdragen, 
kan dit leiden tot belangenverstrengeling in geval van schade. Voor een volledige beoordeling van dit risico ontvangen 
wij graag uitgebreide informatie over bovengenoemde opdrachtgever(s), de aard van de opdrachten en de contractuele 
voorwaarden die hierbij gehanteerd worden.

Graag de voorwaarden en curriculum vitae meesturen
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a) Kies verzekerde bedrag voor beroepsaansprakelijkheid:

Anders ja:

b) Welk eigen risico is er gewenst?

€ 500 € 1.000 € 2.000 € 5.000

€ 1.250.000 per aanspraak en 2 keer per jaar

€ 2.500.000 per aanspraak en 2 keer per jaar Geen aanvullende dekkingen

c) Kies aanvullende dekkingen:

Bedrijfsaansprakelijkheid (kantoordekking): Vast eigen risico van € 125 per aanspraak voor zaakschade.

€ 250.000 per aanspraak en per jaar

€ 500.000 per aanspraak en per jaar

€ 1.000.000 per aanspraak en per jaar

€ 1.250.000 per aanspraak en per jaar

€ 2.500.000 per aanspraak en per jaar

€ 250.000 per aanspraak en 2 keer per jaar

€ 500.000 per aanspraak en 2 keer per jaar

€ 1.000.000 per aanspraak en 2 keer per jaar

€ 1.250.000 per aanspraak en 2 keer per jaar

€ 2.500.000 per aanspraak en 2 keer per jaar

*Toelichting indien ja
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neeja*

nee

nee

ja*

ja*

*Toelichting indien ja

a) Is de onderneming, of de vroegere onderneming of enig andere belanghebbende bij deze verzekering in 
de laatste 8 jaar aansprakelijk gesteld?

b) Zijn er bij de onderneming, de vroegere onderneming of enig andere belanghebbende bij deze 
verzekering lopende aanspraken bekend binnen de te verzekeren hoedanigheid of zijn er omstandigheden 
bekend, die kunnen leiden tot een aanspraak tot schadevergoeding?

c) Is de onderneming, of de vroegere onderneming of enig andere belanghebbende bij deze verzekering 
betrokken (geweest) bij een faillissement of surseance van betaling?

d) Is de verzekeringnemer of enig andere belanghebbende bij deze verzekering, in de laatste 8 jaar, als 
verdachte of ter uitvoering van een opgelegde (straf)maatregel, in aanraking geweest met politie of justitie? 
Hieronder wordt ook verstaan een geseponeerde zaak, een schikking of vrijspraak.

e) Is de onderneming, of de vroegere onderneming of enig andere belanghebbende bij deze verzekering 
ooit een soortgelijke verzekering geweigerd of opgezegd, of zijn er in een soortgelijke verzekering ooit 
beperkende voorwaarden gesteld?

f) Is de onderneming, of de vroegere onderneming of enig andere belanghebbende bij deze verzekering 
betrokken of ooit betrokken geweest in een geschil met de overheid en/of een tuchtrechtelijke instantie 
over een bestuurs- of tuchtrechtelijke procedure binnen de verzekerde hoedanigheid?
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G Is de onderneming, of de vroegere onderneming of enig andere belanghebbende bij deze verzekering in het 

bezit van andere informatie die voor de beoordeling van deze verzekeringsaanvraag voor de maatschappij 
van belang kan zijn, en die niet bij de beantwoording van één van de voorgaande vragen is verstrekt? neeja*

*Toelichting indien ja

neeja
Verzekeringnemer gaat akkoord met digitale verzending van de polis(sen), nota’s en andere belangrijke 
mededelingen met betrekking tot de verzekeringspolis

Handtekening

Naam en functie ondertekenaar

Plaats Datum

neeja*

nee

nee

ja*

ja*

Ondertekening

Aan dit document is de volgende bijlage toegevoegd: juridische informatie. Een verzekeringsovereenkomst komt eerst tot stand 
na acceptatie van het aangeboden risico, van acceptatie is eerst sprake nadat HDI dit schriftelijk heeft bevestigd.

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat hij de verzekering wil sluiten conform de dekking in de bijgevoegde toepasselijke 
verzekeringsvoorwaarden. 
Ondergetekende(n) is/zijn bevoegd om namens verzekeringnemer te tekenen en deze te binden. Ondergetekende(n) verklaart/
verklaren de bovenstaande vragen volledig en naar waarheid te hebben beantwoord en geen voor de inventarisatie van deze 
verzekering belangrijke en/of bijzondere aspecten te hebben verzwegen of niet (geheel) juist te hebben voorgesteld.

d) Wenst verzekeringnemer ook een offerte/polis voor:

Werknemersschadeverzekering (WSV) Bestuurdersaansprakelijkheid (D&O)

Geen aanvullende offerte

e) Wat is de gewenste ingangsdatum van de verzekering? i

5. VERZEKERDE BEDRAGEN EN AANVULLENDE DEKKINGEN

https://www.hdi-specialty.com/int/en
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> Belangrijke juridische informatie


Een verzekeringsovereenkomst komt eerst tot stand na acceptatie van het aangeboden risico. Ter nakoming van het bepaalde in de 
Wet op het financieel toezicht en het bepaalde in de geldende sanctiewet- en regelgeving is HDI gehouden voorafgaand aan het 
sluiten van een verzekering een cliëntenonderzoek (niet alleen naar de verzekeringnemer maar ook naar andere relaties, zoals de 
vertegenwoordigers en gemachtigden, de uiteindelijk belanghebbende (‘the ultimate beneficial owner’ UBO) en begunstigden) 
uit te voeren en de uitkomsten daarvan te betrekken bij de acceptatie van het aangeboden risico. Van acceptatie is eerst sprake 
nadat HDI dit schriftelijk heeft bevestigd.


HDI is niet gehouden om dekking of schadeloosstelling te bieden krachtens een verzekering, indien dit een inbreuk zou vormen 
op sanctiewet- en regelgeving uit hoofde waarvan het verzekeraars verboden is om dekking te bieden of schadeloosstelling uit 
te keren.


1. Het door de aanvrager volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende vragenformulier en de daarbij verstrekte gegevens 
vormen de basis voor een (voorstel tot) verzekering. Als aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer bent u verplicht de gestelde 
vragen in dit vragenformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Dit geldt ook voor feiten en omstandigheden die betrekking 
hebben op een bij het sluiten van deze verzekering bekende derde, wiens belangen worden meeverzekerd. Bij de beantwoording 
is bovendien niet alleen de eigen wetenschap van de aanvrager bepalend, maar ook die van de andere belanghebbenden bij deze 
verzekering. Vragen waarvan de aanvrager/kandidaat-verzekeringnemer het antwoord al bij verzekeraars bekend veronderstelt, 
moet u toch zo volledig mogelijk beantwoorden.


Indien u niet volledig aan uw mededelingsplicht heeft voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of 
zelfs vervalt. Indien u met opzet tot misleiden van de verzekeraars heeft gehandeld of deze bij kennis over de ware stand van 
zaken de verzekering nimmer zou hebben gesloten, hebben de verzekeraars tevens het recht de verzekering op te zeggen.


2. Indien deze verzekering wordt aangevraagd mede voor een rechtspersoon met rechtspersoonlijkheid, vennootschap onder 
firma, commanditaire vennootschap of maatschap, dan gelden de vragen die gericht zijn op het schadeverleden, opgezegde 
verzekeringen, het strafrechtelijk verleden en de slotvraag, ook voor:


 ■ de leden van de maatschap;
 ■ de (commanditaire) vennoten van de vennootschap onder firma (VOF);
 ■ de statutair directeur(en)/bestuurder(s) van de rechtspersoon;
 ■ de aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer en - zo deze zelf een rechtspersoon is (zijn) – hun statutair 


directeur(en)/bestuurder(s) [en aandeelhouder(s) met een belang van 33,3% of meer].
3. Feiten en omstandigheden die u bekend worden nadat u deze aanvraag heeft ingezonden, maar voordat verzekeraars u 
hebben bericht over zijn definitieve beslissing het door u ter verzekering aangeboden risico al dan niet te verzekeren, moet u 
alsnog aan verzekeraars meedelen, indien deze vallen onder de vraagstelling in het vragenformulier dat u, samen met de op de 
aangevraagde verzekeringsdekking van toepassing zijnde voorwaarden van verzekering, in tweevoud ter hand is gesteld.


4. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:928 lid 6 BW gelden ten aanzien van de mededelingsplicht voor deze verzekering 
bovendien de volgende uitgangspunten:


 ■ een niet beantwoorde of open gelaten vraag wordt geacht ontkennend te zijn beantwoord;
 ■ de slotvragen dienen volledig te worden beantwoord. De slotvragen worden geacht onvolledig te zijn beantwoord, 


indien daarbij feiten en omstandigheden zijn verzwegen of verkeerd voorgesteld waarvan aanvrager, bijvoorbeeld op 
grond van de overige op het vragenformulier gestelde vragen en/of de aard van de aangevraagde verzekering in relatie 
tot wat niet is opgegeven of verkeerd is voorgesteld, in redelijkheid moest begrijpen dat deze voor de beoordeling van 
het ter verzekering aangeboden risico van belang konden zijn.


5. Het kan verboden zijn dat HDI een verzekeringsovereenkomst met (kandidaat-)verzekeringnemer sluit. Op grond van 
geldende sanctiewet- en regelgeving en Customer Due Diligence (CDD) bepalingen die voortvloeien uit de Wet op het financieel 
toezicht, is HDI gehouden om de identiteit van haar relaties vast te stellen en deze te toetsen aan relevante sanctielijsten. Een 
verzekeringsovereenkomst komt alleen tot stand als uit toetsing niet blijkt dat het verboden is om op grond van sanctiewet- 
en regelgeving financiële diensten te verlenen voor of ten behoeve van relaties. Onder relaties verstaat HDI: (kandidaat-)
verzekeringnemer, vertegenwoordigers en gemachtigden van verzekeringnemer, verzekerden, medeverzekerden en uiteindelijk 
belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owner, UBO) van verzekeringnemer.


HDI kan een verzekering met onmiddellijke ingang opzeggen als bij periodieke toetsing van nationale of internationale 
sanctielijsten blijkt dat een relatie hierin is opgenomen. Wanneer na afgifte van de polis blijkt dat een relatie is opgenomen op 
een nationale of internationale sanctielijst en dit niet bij een latere periodieke toetsing is vastgesteld, dan geldt dat:


 ■ HDI geen uitkering verleent voor schade aan en/of verlies van zaken waarin op grond van nationale of internationale 
regelgeving niet mag worden gehandeld;


 ■ de (financiële) belangen van personen, ondernemingen, overheden en andere entiteiten voor wie geldt dat het 
verzekeraars op grond van nationale of internationale regelgeving niet is toegestaan die belangen te verzekeren, van 
de verzekering zijn uitgesloten.
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Dit privacy statement legt uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens en wat uw 
rechten zijn met betrekking tot deze persoonsgegevens. In dit statement bedoelen wordt met “wij”, “ons” en “onze” HDI Global 
Specialty SE en zijn vertegenwoordigers, medeverzekeraars en herverzekeraars bedoeld. “U” en “uw” verwijst naar het individu 
wiens persoonsgegevens wij verwerken. 
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1. Verwerkingsverantwoordelijke
HDI Global Specialty SE 
Podbielskistraße 396  
30659 Hannover 
Duitsland 
Tel. +49 511 5604-2909  
E-mail: contact@hdi-specialty.com 


HDI Global Specialty SE is een verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(“AVG”) van de EU.


U kunt per post contact opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming op bovengenoemd adres (richt deze dan 
ter attentie van de “Data Protection Officer”) of per email via onze data privacy groep mailbox: E-mail: privacy-hgs@hdi-specialty.
com


2. De persoonsgegevens die we mogelijk van u verwerken
2.1 Individuele details zoals naam, adres, bewijs van adres, contact gegevens (zoals emailadres en telefoonnummers), geslacht, 


burgerlijke staat, geboortedatum en plaats, nationaliteit, werkgever, functienaam, werkhistorie, details over familieleden 
(waaronder hun relatie tot u).


2.2 Identificatienummers die zijn afgegeven door de overheid of overheidsinstellingen in het kader van  sociale verzekering, 
paspoort, belastingen of rijbewijs. 


2.3 Financiële informatie zoals gegevens met betrekking tot een bankrekening, betaalkaart, inkomen of transactie historie.


2.4 Verzekeringspolis informatie waaronder begrepen informatie met betrekking tot offertes die u heeft ontvangen en 
verzekeringen die u heeft lopen. 


2.5 Krediet en anti-fraude data waaronder begrepen betaalhistorie, kredietscore, sancties en strafrechtelijke overtredingen en 
informatie die wij over u ontvangen van verschillende anti-fraude databanken.


2.6 Informatie over schades die actueel zijn of die in het verleden hebben plaatsgevonden (waaronder begrepen informatie die 
verband houdt met gerelateerde en ongerelateerde verzekeringen) hetgeen betrekking kan hebben op uw gezondheid, 
strafrechtelijke veroordelingen of bijzondere categorieën persoonsgegevens en in sommige gevallen surveillance rapporten. 


2.7 Technische informatie waaronder begrepen het IP adres van uw computer


2.8 Bijzondere categorieën van persoonsgegevens waarvoor de AVG extra bescherming biedt, namelijk gezondheid, 
strafrechtelijke veroordelingen, ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke 
overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische data of data met betrekking tot seksueel 
gedrag of seksuele gerichtheid. 


We zullen deze niet publiek persoonsgegevens over u alleen verzamelen voor zover onze bedrijfsvoering dit vereist. 


3. De mogelijke bronnen van uw persoonsgegevens
Er kunnen verschillende bronnen zijn waaruit we uw persoonsgegevens verkrijgen:


3.1 van u zelf (waaronder begrepen, opnames van telefoongesprekken met ons die op sommige momenten worden gemaakt)


3.2 uw familieleden, werknemers of agenten/vertegenwoordigers (waaronder begrepen uw assurantietussenpersoon)


3.3 onze agenten, andere verzekeraars, verzekeringstussenpersonen of herverzekeraars


3.4 kredietbeoordelaars


3.5 websites, software applicaties die gebruikt worden op computers of mobiele apparaten en/of de inhoud, toepassingen en 
applicaties van sociale media


3.6 anti-fraude databases, sanctie lijsten, rechterlijke uitspraken en andere databases


3.7 overheidsinstellingen


3.8 publieke kiesregisters; of


3.9 in geval het om een schade gaat, derde partijen waaronder begrepen de andere partijen die betrokken zijn bij de schade, 
getuigen, experts, taxateurs, juristen, schadebehandelaren, vertalers, onderzoekers, ingenieurs en anderen.


4. De identiteit van de verwerkingsverantwoordelijken en de contactpersonen voor de bescherming van 
persoonsgegevens
De manier waarop de verzekeringsbranche werkt heeft tot gevolg dat persoonsgegevens gedeeld worden tussen 
assurantietussenpersonen, verzekeraars, herverzekeraars en andere marktpartijen. U kunt op de volgende manier achter de 
identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke(n) komen van uw persoonsgegevens:


4.1 Als u de verzekering zelf heeft gesloten kunt u contact opnemen met uw assurantietussenpersoon of de organisatie waarbij 
u de verzekering heeft gesloten.


4.2 Als uw werkgever of andere organisatie de verzekering ten behoeve van u heeft gesloten dan kunt u contact opnemen met 
de werkgever of de organisatie die de verzekering heeft gesloten. 


4.3 Als u geen polishouder of verzekerde bent onder een polis dan kunt u contact opnemen met de organisatie die uw 
persoonsgegevens heeft verzameld. 


5. De doeleinden, categorieën, grondslagen en ontvangers van onze verwerking van uw persoonsgegevens
5.1 Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
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5.1.1. Offerte/aanvraag


 ■ Het aanmaken van u als een klant, waaronder begrepen controles op het gebied van mogelijke fraude, sancties, 
kredietrisico en witwassen.


 ■ Het beoordelen van het risico en het bepalen van een passende premie en voorwaarden.
 ■ Het betalen van de premie als de verzekerde een persoon is.


5.1.2. Verzekeringsadministratie


 ■ Het servicen van cliënten, waaronder begrepen communicatie met u en het versturen van informatie.
 ■ Betalingen van en naar individuen.


5.1.3. Schadebehandeling:


 ■ Het behandelen van verzekerings- en herverzekeringsschades.
 ■ Het voeren van juridische procedures.
 ■ Het onderzoeken en bestrijden van fraude.


5.1.4. Verlengingen


 ■ Communicatie met u of de verzekerde om de verzekering te verlengen.
 ■ Het beoordelen van het risico en het bepalen van een passende premie en voorwaarden.
 ■ Het betalen van de premie als de verzekerde een persoon is.


5.1.5. Andere doeleinden zoals:


 ■ Het voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van regelgeving of ten aanzien van toezichthouders.
 ■ Statistiek en risico modellen.
 ■ Het sluiten van herverzekeringscontracten.
 ■ Het overdragen van portefeuilles, (delen van) het bedrijf, reorganisatie en herstructurering van het bedrijf.


5.2 Het kan ook zijn dat we persoonsgegevens delen met de navolgende (niet limitatieve) lijst van organisaties: herverzekeraars, 
financiële instellingen, dienstverleners, aannemers, agenten, belastingdienst, opsporingsambtenaren en andere 
toezichthouders en groepsmaatschappijen in verband met de hierboven genoemde doeleinden. U kunt de huidige lijst van 
onze dienstverleners en onze bedrijven die deelnemen in de verwerking van persoonsgegevens hier op onze website vinden 
of door te emailen naar privacy-hgs@hdi-specialty.com  Specifiek voor Nederland geldt dat wij informatie over schades en 
over fraudezaken delen met Stichting Centraal Informatiesysteem (Stichting CIS). Stichting CIS hanteert een eigen privacy 
reglement dat u kunt vinden op https://www.stichtingcis.nl/nl-nl/regelgeving.aspx  Als u wilt weten hoe u geregistreerd 
bent bij Stichting CIS kunt dat ook rechtsreeks bij Stichting CIS navragen. Als u wilt weten waarom u geregistreerd bent of 
indien u een van de andere rechten wilt uitoefenen (zie hieronder onder 11) dan kunt u beste contact met ons opnemen 
(zie hieronder onder 12).


5.3 We verwerken uw persoonsgegevens op een van de volgende grondslagen


5.3.1. het aangaan en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst(en);
5.3.2. het behartigen van een gerechtvaardigd belang waarvoor de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is 
en uw belangen, rechten en vrijheden niet zwaarder wegen, zoals bijvoorbeeld om fraude te bestrijden of onze producten te 
personaliseren; of
5.3.3. het voldoen aan een wettelijke verplichten bijvoorbeeld het bestrijden van witwassen.


6. Toestemming
In bepaalde gevallen moeten we voor het aanbieden van verzekeringen en het behandelen van schades bijzondere categorieën 
van persoonsgegevens verwerken (zie hierboven onder 2.8), zoals medische gegevens of strafrechtelijke gegevens. Het kan zijn 
dat uw toestemming vereist is om een van de hierboven genoemde doeleinden te bereiken. 


Indien dit het geval is dan kunt u uw toestemming altijd intrekken door dit te berichten aan privacy-hgs@hdi-specialty.com . Het 
kan echter zijn dat als u uw toestemming intrekt wij geen dekking kunnen bieden of schades niet kunnen uitbetalen. 


7. Profilering
In het geval we verzekeringspremies berekenen kan het zijn dat we uw persoonsgegevens vergelijken met andere gegevens zoals 
branchegemiddeldes of fraudepatronen. Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden om deze gegevens te genereren 
om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat premies in overeenstemming zijn met het risico. 


We nemen beslissingen op basis van profilering en zonder hulp van medewerkers (ook wel automatische besluitvorming 
genoemd).


8. Opslag en bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Gegevens worden door ons opgeslagen op computerservers en op papier, en dat kan ook op een externe opslaglocatie zijn. We 
zullen uw persoonsgegevens zo lang bewaren als noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Meer 
in het bijzonder is het zo dat wij persoonsgegevens moeten bewaren zolang als er de mogelijkheid is dat er een juridisch geschil 
kan ontstaan in verband met een verzekeringsovereenkomst of dat er een verplichting is op basis van regelgeving of in verband 
met toezichthouders om dat te doen.  


9. Overdracht van data naar het buitenland
Als gevolg van de wereldwijde aard van onze bedrijfsvoering geven wij in het kader van de hierboven genoemde doeleinden 
persoonsgegevens door naar landen die een ander wettelijk beschermingsniveau hebben dan uw land. Persoonsgegevens die 
verzameld zijn door HDI Global Specialty SE worden waarschijnlijk  doorgeven naar organisaties in andere landen (zoals veilige 
data centers, met ons verbonden organisaties, dienstverleners, partners, overheidsinstellingen en toezichthouders) in het kader 
van de doeleinden, of de daarmee direct verbonden doeleinden, waarvoor deze gegevens zijn verzameld.  


Het kan nodig zijn om uw persoonsgegevens door te geven naar een derde partij buiten de Europese Economische Ruimte. Deze 
doorgifte zal dan in overeenstemming zijn met de eisen die de AVG daaraan stelt. 



https://www.hdi-specialty.com/int/en
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Als u hier meer informatie over wilt hebben dan kunt u contact opnemen met privacy-hgs@hdi-specialty.com


10. Aanpassingen
Het kan zijn dat we dit privacy statement aanpassen. We zullen het u laten weten als we belangrijke veranderingen doorvoeren. 


11. Uw rechten
Als u vragen heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende 
contactpersoon zoals hierboven is uitgelegd. In bepaalde gevallen heeft u het recht om ons te verzoeken:


11.1 u meer details te verstrekken over het gebruik dat we maken van uw persoonsgegevens


11.2 u een kopie te verstrekken van de persoonsgegevens die we van u bewaren


11.3 fouten in de persoonsgegevens te verbeteren


11.4 persoonsgegevens te verwijderen waarvoor niet langer een grondslag aanwezig om deze te verwerken


11.5 in het geval toestemming nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens deze verwerking te stoppen omdat u uw 
toestemming intrekt


11.6 uw persoonsgegevens door te geven naar een andere organisatie


11.7 uw bezwaren in te willigen tegen verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang 
(zie 5.3.2. hierboven) tenzij onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan uw recht op bescherming van uw 
persoonsgegevens


11.8 geen gebruik te maken van automatische besluitvorming, waaronder begrepen profilering


11.9 de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde situaties te beperken, bijvoorbeeld zolang wij een klacht van u 
onderzoeken.


In bepaalde omstandigheden kunnen wij de uitoefening van bovengenoemde rechten beperken in het algemeen belang 
(bijvoorbeeld het ontdekken of het bestrijden van misdaden) of ons belang (bijvoorbeeld het kunnen waarborgen van onze 
bewijspositie in een juridisch geschil).


Als u ontevreden bent over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken of over onze reactie op een verzoek van u om uw rechten 
uit te oefenen, of indien u denkt dat we de AVG overtreden hebben, dan heeft u recht een klacht in te dienen bij de relevante 
nationale toezichthouder waarvan u hieronder de gegevens aantreft. 


Duitsland (Toezichthouder van het land van de hoofdzetel van HDI Global Specialty SE)


Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen  
Prinzenstraße 5 
30159 Hannover 
Duitsland 
Tel: +49 (0511) 120 45 00  
Fax: +49 (0511) 120 45 99  
E-mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de 
Website: https://www.lfd.niedersachsen.de  


Nederland 
De Autoriteit Persoonsgegevens 
Bezuidenhoutseweg 30 
2594 AV Den Haag 
E-mail:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 


12. Neem contact met ons op
HDI Global Specialty SE 
Head Office: Data Protection Officer, 
Podbielskistraße 396, 
30659 Hannover, Duitsland, 
Tel. +49 511 5604-2909  
E-mail: privacy-hgs@hdi-specialty.com


13. Recht om bezwaar te maken
Als we uw persoonsgegevens verwerken om een gerechtvaardigd belang te dienen dan kunt u bezwaar maken tegen deze 
verwerking door contact op te nemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming (“Data Protection Officer”) op 
bovengenoemd adres in het geval uw specifieke situatie zich verzet tegen deze verwerking. 
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