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PRIVACY VERKLARING DLO 

  

UW PRIVACY 

In deze verklaring geeft de DLO u informatie over de wijze waarop de DLO 
persoonsgegevens verwerkt van leden, belangstellenden, relaties, klanten en bezoekers van 
haar website. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
behandeld en beveiligd. 
We kunnen niet controleren of een bezoeker van onze website meerderjarig is. Wij raden 
ouders / voogd(en) aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming. 
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben 
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op 
via info@deluchtvaartonderlinge.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
De DLO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 
Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Verantwoordelijke voor de 
gegevensverwerking is DLO,. 
  

HIERVOOR VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS 

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de DLO uw persoonsgegevens verzamelt en 
verwerkt. De DLO verzamelt en verwerkt persoonsgegevens: 
 Wanneer u een DLO lidmaatschap afsluit; 
 Wanneer er reden is om contact op te nemen uw (door u op gegeven) 

contactpersoon(en) (wij gaan er vanuit dat u van deze personen toestemming heeft). 
 Wanneer u contact heeft met de DLO. Onder contact hebben met de DLO verstaan wij 

in ieder geval telefonisch contact, mailcontact, invullen van het contactformulier, 
gebruik maken van onze (mobiele) websites inclusief apps, inloggen op uw account,  

 Om u van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden,  
 Naast bovengenoemde gegevens worden alle schade gegevens bewaard. 
  

BEWAARTIJD 

 De gegevens van schades worden tien jaar bewaard na beëindiging van het 
lidmaatschap  

 Schadegegevens worden na de periode van tien jaar bewaard zonder NAWTE 
gegevens . 

 Overige persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk toegestaan of 
vereist. 

  

RECHT VAN VERZET 

 U kunt aangeven geen prijs te stellen op het bewaren en verwerken van 
persoonsgegevens door de DLO. Meld dit bij info@deluchtvaartonderlinge.nl 

  

INZAGE 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 
uw persoonsgegevens sturen naar info@deluchtvaartonderlinge.nl. Om er zeker van te zijn 
dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs 
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met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable 
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo 
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
  

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DERDEN 

De DLO laat gebruik van persoonsgegevens door derden niet toe voor commerciële, 
charitatieve of ideële doeleinden. 
  

E-MAIL 

De DLO heeft een aantal nieuwsbrieven. Al onze relaties krijgen deze nieuwsbrieven 
toegestuurd. Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over 
(nieuwe) producten en diensten door DLO. 
  

WEBSITES VAN DLO EN ANDERE WEBSITES 

Op de websites van DLO treft u een aantal links aan naar andere websites. De DLO draagt 
geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees 
hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u via zo’n link bezoekt. 
  

MELD KWETSBAARHEDEN 

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door 
deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van 
onze systemen verbeteren. Mail ons: info@deluchtvaartonderlinge.nl. 
  

WIJZIGINGEN 

DLO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid. 
Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn 
aangebracht. Indien DLO een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de 
wijze waarop DLO uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een 
berichtgeving op onze website en/of in nieuwsbrieven. 
  

BEVEILIGING 

De DLO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deluchtvaartonderlinge.nl. 
  

VRAGEN / KLACHTEN 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op met ons via info@deluchtvaartonderlinge.nl 
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten 
aan info@deluchtvaartonderlinge.nl. 
  
Dieren, 4-4-2021 
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