Interpolis
AutoModus app
Privacyverklaring
Je gegevens in vertrouwde handen
Interpolis is een onderdeel van de Achmeagroep. Achmea BV is voor alle onderdelen binnen de Achmeagroep
verantwoordelijk voor een goede verwerking van je persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat je weet wat wij met
je gegevens doen. En wat je rechten zijn. Zodat je erop kunt vertrouwen dat je gegevens bij ons in goede handen zijn.
Het volledige Interpolis privacy statement vind je hier: https://www.interpolis.nl/privacy-statement.

Locatiegegevens
Tijdens het gebruik van AutoModus worden je locatiegegevens geregistreerd. Hiermee registreren we of je in een
auto rijdt en worden je mobielvrije gereden kilometers bepaald. Na het sluiten van de app (na je rit) worden de
locatiegegevens verwijderd. Voor iedere 100 kilometer die jij mobielvrij rijdt met de AutoModus app, doen wij € 1,- in
een spaarpot. We doneren het totaal ingezamelde bedrag (met een maximum van € 250.000,-) één keer per jaar aan
de top 3 initiatieven, aangedragen door AutoModusgebruikers.
Persoonlijke gegevens
Je persoonlijke gegevens geef je zelf aan ons bij gebruik van de app. We vragen je naam en kenteken. Ook registreren
we gegevens van je, als je contact met ons opneemt.
Je persoonsgegevens uit AutoModus gebruiken we alleen:
1. om een match te maken, in het geval er een kortingsaanbod op de Interpolis autoverzekering geldt.
2. voor wetenschappelijk onderzoek, statisch onderzoek en marktonderzoek.
Bijv om het effect van het gebruik van AutoModus te kunnen bepalen door de gemelde schade van de groep AutoModus
gebruikers te vergelijken met de groep mensen die de app niet gebruiken. De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.
3. om AutoModus steeds beter op je behoeften aan te laten sluiten.
4. om je te benaderen met informatie over producten en diensten van Interpolis.
5. om bij te houden hoe en wanneer we contact met je hebben en wat we afspreken.
We gebruiken je persoonsgegevens uit de AutoModus app niet bij een eventuele beoordeling van schade.
Gebruikers informatie
We meten hoe jij en anderen AutoModus gebruiken. Zodat we inzicht krijgen in hoe de app gebruikt wordt en we de app
steeds kunnen verbeteren. Hiervoor maken we gebruik van Mixpanel. Deze hebben we privacy-vriendelijk ingesteld.

Met wie delen wij je persoonsgegevens.
Soms werken we samen met derden die jouw persoonsgegevens voor ons verwerken. Deze derde gebruikt jouw
persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring. Verder delen we je persoonsgegevens
met niemand.

Zijn je gegevens goed beveiligd?
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Wij hebben meerdere technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen.
De beveiliging van de gegevens voldoet aan de eisen die wij daaraan stellen.

Interpolis is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Apeldoorn, K.v.K.nr. 08053410.
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Wij houden ons aan de wetten en regels voor privacy
Onder andere:
• De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
• De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.
• De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.
• De Telecommunicatiewet.

Welke rechten heb je?
Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld.
Een aantal rechten kun je alleen zelf uitvoeren
Omdat je gegevens in jouw AutoModus app worden bewaard:
• het recht om gegevens bij ons op te vragen,
• het recht om gegevens te veranderen als ze niet kloppen,
• het recht om gegevens te verwijderen.
Je mag ook:
• bezwaar maken tegen bepaald gebruik van je gegevens.
• je toestemming stoppen.
- Gaf je ons toestemming om je gegevens te gebruiken? Dan mag je die toestemming later weer stoppen. Wij gebruiken
je gegevens vanaf dat moment niet meer.
• je gegevens overdragen.
- Bijvoorbeeld wanneer je gegevens aan ons hebt gegeven met je toestemming of op basis van onze overeenkomst.
Overdragen kan aan een andere partij of aan jezelf.
• het gebruik van je gegevens tijdelijk beperken.
- Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van je gegevens.

Laat ons weten als je gebruik wilt maken van je rechten
Stuur ons een brief. En stuur een kopie van je paspoort of ID-kaart mee. Wil je jouw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto
onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van je brief.
Interpolis
Afdeling Services (AVG)
Antwoordnummer 396
500 WB Tilburg

Heb je een vraag, tip of klacht?
Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Achmea via privacymanager@achmea.nl. Je kunt ook een
brief sturen naar:
Achmea B.V.
Privacy manager
Compliance & Operational Risk Management
Postbus 866
3700 AW Zeist
Komen wij er samen niet uit? Leg je klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen dit privacy statement veranderen
Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen.
Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 27 augustus 2020.
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