
Noot Alle begrippen die in het enkelvoud gebruikt worden, impliceren ook het
meervoud en omgekeerd. Alle begrippen die in het vrouwelijk geslacht
gebruikt worden, impliceren ook het mannelijk geslacht en omgekeerd.

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Inleiding

Lombard International Assurance S.A. ('wij', 'ons', ' Verzekeraar'), een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij opgericht als naamloze
vennootschap (société anonyme), maatschappelijke zetel te 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en
geregistreerd in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister onder nummer B37604 handelt als de gegevensbeheerder in overeenstemming
met Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de
'Algemene Verordening gegevensbescherming' of 'AVG').

Deze Privacyverklaring geeft informatie over hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en beschrijft wat uw wettelijke rechten zijn.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Om u onze producten en diensten te kunnen leveren, verzamelen wij informatie over u en verbonden partijen. Dit kan het volgende omvatten:

- contactgegevens, zoals correspondentieadres, e-mailadres en telefoonnummers;
- financiële gegevens, zoals de bron en details van vermogen, transactiegegevens, verzekeringspremies;
- identificatiegegevens van overheidsinstanties, zoals socialezekerheidsnummer, identiteitskaart of paspoort en fiscaal identificatienummer;
- identificatiegegevens, zoals naam, achternaam, woonadres, geboortedatum en -plaats, nationaliteit en (elektronische) handtekening;
- beeld- en geluidsopnamegegevens in geval van digitale onboarding;
- persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, taal, relatie met de Verzekeringnemer/Onderschrijver;
- persoonsgegevens die relevant zijn voor de risicobeoordeling, zoals strafrechtelijke veroordelingen in het verleden;
- lichamelijke gegevens, zoals gewicht, en gegevens met betrekking tot de gezondheid en levensstijl in geval van een potentiële

overlijdensdekking;
- beroepsgegevens in verband met activiteit en beroep.
Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen direct informatie van u wanneer u een product of dienst aanvraagt.

Informatie over u kan ook aan ons worden verstrekt door een derde partij, zoals een agent of makelaar of een andere derde die een aanvraag indient
voor een product of dienst waarin uw naam wordt genoemd of waarvan u voordeel heeft.

Wij kunnen informatie uit andere bronnen over u verzamelen als wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om uw Polis en het risico dat eraan is
verbonden te beheren en/of om financiële criminaliteit te bestrijden. Deze andere bronnen kunnen openbare registers, databanken die worden
beheerd door gerenommeerde organisaties en de pers en het internet zijn.

Wanneer u aan Lombard International Assurance S.A. persoonsgegevens verstrekt met betrekking tot een derde, bijvoorbeeld gegevens van
familieleden, bevestigt u dat u de bevoegdheid hebt om de persoonsgegevens bekend te maken en dat de bekendgemaakte gegevens volledig,
nauwkeurig en actueel zijn.

De verstrekking van persoonsgegevens is een contractuele vereiste en noodzakelijk om de Polis aan te kunnen gaan. Elke wijziging aan de
persoonsgegevens moet ons tijdig worden meegedeeld. Weigering om informatie te verstrekken, het verstrekken van onjuiste informatie of het niet
verstrekken van bijgewerkte informatie kan van invloed zijn op de uitvoering van onze verplichtingen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Doel van verwerking Type persoonsgegevens Rechtsgrondslag voor verwerking

Aangaan en uitvoeren van de Polis:

Het voorbereiden, opmaken, beheren,
uitgeven, afsluiten en uitvoeren van de Polis,
ook met betrekking tot de investeringen, en het
afwikkelen van verschuldigde bedragen op
grond van de polisvoorwaarden

Bemiddeling en herverzekering

- Contactgegevens
- Financiële gegevens
- Identificatiegegevens
- Beeld- en geluidsopnames
- Persoonlijke kenmerken
- Persoonsgegevens die relevant zijn voor de
risicobeoordeling
- Lichamelijke, gezondheids- en
leefstijlgerelateerde gegevens
- Professionele gegevens

- Uitvoering van een overeenkomst (Art. 6 lid
1 sub b AVG)

- Toestemming (Art. 6 lid 1 a AVG)

Naleving van wettelijke en reglementaire
verplichtingen:

Samenwerken met lokale en buitenlandse
belastingautoriteiten

Voorkomen van fraude, witwassen van geld en
financiering van terrorisme

- Contactgegevens
- Financiële gegevens
- Identificatiegegevens
- Beeld- en geluidsopnames
- Persoonlijke kenmerken
- Persoonsgegevens die relevant zijn voor de
risicobeoordeling
- Professionele gegevens

Wettelijke verplichting (Art. 6 lid 1 c AVG)
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Doel van verwerking Type persoonsgegevens Rechtsgrondslag voor verwerking

Beheer van klachten en geschillen

Risicobeheer

Effectieve en rechtmatige werking van het
bedrijf van de Verzekeraar

- Contactgegevens
- Financiële gegevens
- Identificatiegegevens
- Beeld- en geluidsopnames
- Persoonlijke kenmerken
- Persoonsgegevens die relevant zijn voor de
risicobeoordeling
- Professionele gegevens

- Wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 c AVG)
- Gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 f AVG) -

mits dit altijd op een proportionele wijze
wordt uitgevoerd en uw privacyrechten
worden gerespecteerd

Wij kunnen uw schriftelijke toestemming vragen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander doel dan de hierboven vermelde
doeleinden of om u reële keuze en controle te bieden over uw persoonsgegevens. Als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw
persoonsgegevens voor een specifiek doel, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de
rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor directmarketingdoeleinden.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn binnen Lombard International Assurance S.A. beschikbaar op need-to-know basis en kunnen alleen worden geraadpleegd
door de werknemers van de relevante interne afdelingen, voor zover dat nodig is om hun respectieve taken en verantwoordelijkheden uit te voeren.
Deze werknemers verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met ons beleid en onze procedures om een adequaat beveiligingsniveau te
garanderen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens op elke manier ter beschikking stellen aan derden die er toegang toe nodig hebben, waaronder de Tussenpersoon,
de Vermogensbeheerder en de Depotbank die is aangesteld voor uw Polis, dienstverleners, juridische adviseurs, auditors, gemachtigden, elke andere
dochteronderneming of verbonden onderneming die deel uitmaakt van de groep van bedrijven van de Verzekeraar en de andere ontvangers van de
persoonsgegevens, overheidsdiensten en lokale of buitenlandse openbare en gerechtelijke autoriteiten, met inbegrip van bevoegde toezichthouders.

Wij gebruiken dienstverleners, met name gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika, om te voldoen aan de
verplichtingen wat betreft antiwitwassen en KYC en kunnen bepaalde informatie en persoonsgegevens van de Verzekeringnemer, de
Levensverzekerde en/of de Begunstigde aan hen verstrekken.

Verzenden wij uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte ('EER')?

De verwerking van persoonsgegevens kan verzendingen buiten de EER inhouden naar landen die mogelijk geen gegevensbeschermingseisen hebben
die gelijkwaardig worden geacht aan de geldende eisen in de EER. In dergelijke gevallen zullen wij artikel 46 AVG strikt naleven en passende
veiligheidsmaatregelen treffen via contractuele clausules tussen de Verzekeraar en de ontvanger in het derde land, of zullen wij om uw toestemming
vragen. U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer ('DPO') voor meer informatie over de toegepaste veiligheidsmaatregelen.

Hoe kunt u uw gegevensbeschermingsrechten uitoefenen?

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Uw recht op toegang: U hebt het recht om ons om kopieën van uw persoonsgegevens te vragen.

Uw recht op rectificatie: U hebt het recht ons te vragen de persoonsgegevens te corrigeren die volgens u onjuist zijn. U hebt ook het recht ons te
vragen om informatie aan te vullen waarvan u denkt dat deze onvolledig is. Wij kunnen proberen om de juistheid van de gegevens te controleren
voordat wij ze corrigeren.

Uw recht op verwijdering: U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te verwijderen.

Uw recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden
te beperken.

Uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in
bepaalde omstandigheden.

Uw recht op dataportabiliteit: U hebt het recht om te vragen dat wij onder bepaalde omstandigheden de door u verstrekte persoonsgegevens aan
een andere organisatie of aan u overdragen.
U hebt ook het recht om informatie aan te vragen over geautomatiseerde besluitvorming en profilering of de basis voor internationale overdrachten.

Tot slot hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Luxemburgse Nationale Commissie Gegevensbescherming (CNPD), door het online
formulier in te vullen dat beschikbaar is op de website van de CNPD https://cnpd.public.lu/en/particuliers/faire-valoir.html of bij de respectievelijke
toezichthouder in het land waar u gewoonlijk verblijft, op uw werklocatie of bij de bevoegde toezichthouder van het land waarin een vermeende
overtreding wat betreft gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.

U kunt uw schriftelijke verzoek indienen bij onze Data Protection Officer 'DPO' via het volgende e-mailadres:
dataprivacy@lombardinternational.com en/of per post via Lombard International Assurance S.A., 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg.

Wij reageren zo snel mogelijk en binnen een maand na ontvangst van uw verzoek.

Wij vragen geen vergoeding voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, tenzij uw verzoek om toegang tot
informatie ongegrond, repetitief of buitensporig is. In dat geval kunnen wij onder de gegeven omstandigheden een redelijk bedrag in rekening
brengen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele kosten voordat wij uw verzoek indienen.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons.
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Lombard International Assurance S.A. heeft voldoende bescherming aangebracht om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens
te waarborgen door toepasselijke technische, lichamelijke en organisatorische maatregelen te nemen voor de bescherming van persoonsgegevens
tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of onbedoeld verlies, onbedoelde schade, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking of inzage en
tegen alle andere vormen van onrechtmatige verwerking of verdere verwerking.

Lombard International Assurance S.A. en ISO 27701 gecertificeerd.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens tijdens de looptijd van de Polis verwerken voor de hierboven beschreven doeleinden en na de beëindiging ervan om
te voldoen aan wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op verzekeringsmaatschappijen.

Maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

De verzamelde persoonsgegevens kunnen gedeeltelijk geautomatiseerd worden verwerkt, maar alleen wanneer die beslissing noodzakelijk is om de
Polis aan te gaan of voor de uitvoering ervan, met name voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen van de Verzekeraar (zoals, maar niet
beperkt tot, antiwitwasverplichtingen).

Met wie kunt u contact opnemen?

Als u vragen hebt over uw persoonsgegevens of zorgen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact op met onze
Data Protection Officer op dataprivacy@lombardinternational.com en/of per post via Lombard International Assurance S.A., 4, rue Lou Hemmer,
L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
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