
  
 
   
 
 
Privacy 
 
Als dienstverlener realiseert Intermediair voor chronisch zieken (ICZ) zich dat de 
bescherming van persoonsgegevens van haar klanten en haar bezoekers van de website van 
essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonlijke gegevens van klanten worden 
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. ICZ houdt zich dan ook aan 
de relevante wet- en regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwerking van uw 
gegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer: 1165209. 
 
Indien u als bezoeker besluit om zich via onze website www.icz.nu te registreren, dan wel 
informatie achter te laten op deze internetwebsite, dan stemt u in met het gebruik van deze 
gegevens in overeenstemming met deze privacy bepalingen. 
 
Het gebruik van persoonsgebonden gegevens 
 
Als u zich op deze website registreert, offertes opvraagt, een voorlopige (medische) 
beoordeling vraagt, verstrekt u (persoons)gegevens aan ICZ. 
 
Uw gegevens worden niet zonder toestemming verstrekt aan derden, behoudens het 
navolgende. Indien u bij de formulieren op deze website, akkoord gaat met deze privacy 
bepalingen, dan stemt u in dat ICZ uw persoonsgegevens kan inzien en enkel en alleen aan 
derden (levensverzekeraars) ter beschikking stelt, om voor u een voorlopige beoordeling te 
verzorgen voor uw levensverzekering. Zonder uw medische gegevens kan ICZ en de 
verzekeraar deze beoordeling niet voor u verrichten. ICZ maakt gebruik van het recht op 
eerste kennisgeving. Dit betekent dat mocht u onverhoopt een afwijzing krijgen van een 
(levens)verzekeraar, uw persoonsgegevens niet worden geregistreerd. Het advies wordt niet 
naar de verzekeraar gestuurd. 
 
Uw gegevens worden voorts gebruikt zoals op onze website toegelicht. 
 
Verwerking van de gegevens op geaggregeerd niveau 
 
De informatie wordt op een geaggregeerd niveau (niet herleidbaar tot een individu) door ICZ 
gebruikt als hulpmiddel bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Alsmede als 
middel om gebruikersprofielen op te stellen en het gebruik van de site vast te stellen.  
 
Cookies en Web Beacons 
 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker. ICZ 
maakt gebruik van cookies op onze eigen site. Wij doen dit om de site gebruiksvriendelijker  
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te maken en zo beter aan te sluiten op uw wensen. Een cookie zorgt ervoor dat onze website 
u herkent als u de volgende keer de website bezoekt. Web beacons zijn elektronische 
plaatjes die op de internetsite mogelijk maakt om bezoekers te tellen die toegang hebben 
gezocht tot een bepaalde pagina en om toegang te krijgen tot bepaalde cookies zodat 
geaggregeerde kunnen worden verzameld voor statische doeleinden. 
 
Hebt u bezwaar tegen het gebruik van cookies, dan kunt u deze in uw browser uitschakelen. 
Het weigeren van cookies kan tot gevolg hebben dat u, wanneer u de site van ICZ bezoekt, 
bepaalde informatie niet kunt ontvangen en/of gedeelten van de site niet kunt bezoeken. 
 
Inzage en wijziging 
 
U hebt recht op inzage in de informatie die ICZ over u bewaart, alsmede om uw 
persoonsgegevens in onze bestanden aan te vullen, te wijzigen of te laten verwijderen. U 
kunt hiervoor met ons contact opnemen. 
 
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is. Zo zullen wij de gegevens 
zolang bewaren als nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Het kan zo zijn dat uw 
persoonsgegevens langer moeten worden bewaard op grond van de wettelijke 
bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en het bewaarbeleid van ICZ. 
 
Gegevens verwijderen: u kunt ons vragen al uw persoonlijke gegevens of slechts bepaalde 
gegevens te wissen of te verwijderen. 
Gegevens wijzigen of corrigeren: u kunt ons in bepaalde gevallen (als er iets onjuist is) 
vragen om uw gegevens te wijzigen, bijwerken of herstellen. 
Bezwaar maken, of het gebruik van gegevens beperken of verbieden: u kunt ons vragen om 
het gebruik van al uw of sommige persoonlijke gegevens te stoppen (zoals wanneer we geen 
juridisch recht hebben om deze te gebruiken) of het gebruik te beperken (wanneer uw 
persoonlijke gegevens onnauwkeurig zijn of onrechtmatig worden bewaard). 
Recht op toegang en/of meenemen van uw gegevens: u kunt ons vragen om een kopie van 
uw persoonlijke gegevens. 
 
Vragen over wijzigen, corrigeren, verwijderen of beperken van gegevens kunnen hier 
achtergelaten worden: info@icz.nu. 
 
Links naar anders websites 
 
Op de website treft u eventueel links aan naar websites van derden. Hoewel deze websites 
met zorg zijn geselecteerd kan ICZ geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de 
omgang met uw gegevens door derden. Lees hiervoor het privacy statement, indien 
aanwezig, van de website die u bezoekt. 
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Wijzigingen 
 
ICZ behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen zonder hiervan nadere 
aankondiging te doen. Nieuwe verklaringen worden op www.icz.nu gepubliceerd. Het 
verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van 
eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 
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