Algemene Privacyverklaring
Juridisch en privacy
Deze pagina bevat de algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en de
privacyverklaring voor McLarens, haar dochterondernemingen zoals VanderWal&Joosten en haar
gelieerde ondernemingen ("McLarens"). Dit beleid moet echter worden gelezen in combinatie met
de relevante lokale privacyverklaring of het relevante beleid en wanneer er een conflict is, prevaleert
de lokale verklaring of het lokale beleid.
Algemene voorwaarden
In dit gedeelte vindt u de algemene voorwaarden waaronder McLarens de informatie op deze
website ("Site") verstrekt, evenals de algemene voorwaarden voor uw gebruik van deze Site en de
informatie die u ons verstrekt. Door deze Site te gebruiken, bent u akkoord gegaan met deze
algemene voorwaarden zoals hieronder vermeld ("Overeenkomst"), evenals alle toepasselijke
wetten die van toepassing kunnen zijn op internetgebruik.
Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
Controleer deze algemene voorwaarden regelmatig op wijzigingen. Door deze Site te gebruiken
nadat we wijzigingen in deze algemene voorwaarden hebben geplaatst, gaat u ermee akkoord deze
wijzigingen te accepteren, ongeacht of u ze al dan niet hebt beoordeeld. Als u er op enig moment
voor kiest om deze gebruiksvoorwaarden niet te accepteren, gebruik dan deze Site niet. Uw verdere
gebruik van deze pagina's betekent instemming met en aanvaarding van de volgende voorwaarden:
Beperkingen op het gebruik van materiaal De inhoud ("Inhoud") van deze Site worden beschermd
door het auteursrecht onder de Nederlandse wet en buitenlandse wetten. Ongeautoriseerd gebruik
van de Inhoud kan inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. U moet alle
auteursrechtelijke en andere eigendomsvermeldingen in de Inhoud behouden op elke kopie die u
maakt van een deel van de Inhoud. U mag geen enkel deel van de Inhoud verkopen of wijzigen of de
Inhoud reproduceren, weergeven, distribueren of anderszins gebruiken voor openbare of
commerciële doeleinden. U mag informatie op deze Site citeren of ernaar verwijzen en kopieën
maken van de informatie voor uw eigen persoonlijk gebruik, maar dat is alles. U moet onze
schriftelijke toestemming hebben om kopieën van de informatie aan anderen te verspreiden. Om
een dergelijke toestemming aan te vragen, stuurt u een bericht per e-mail naar:
compliance@mclarens.com
Nauwkeurigheid van de informatie op de site Hoewel McLarens ernaar streeft om nauwkeurige en
bijgewerkte informatie op deze site te verstrekken, kunnen we niet garanderen dat dit het geval is.
We geven geen verklaringen over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid
van de inhoud van de site en geven geen garanties, expliciet of impliciet, voor de inhoud of
nauwkeurigheid van informatie van de site. Het is uw verantwoordelijkheid om de nauwkeurigheid,
volledigheid of bruikbaarheid van de inhoud hierin te evalueren. Mocht u vragen hebben over de
Inhoud van de Site, stuur dan een bericht per e-mail naar het e-mailadres in de vorige paragraaf.

Geen professioneel advies De informatie op de Site wordt verspreid met dien verstande dat
McLarens geen professioneel advies van welke aard dan ook geeft. Niets op deze Site impliceert of
creëert een relatie van welke aard dan ook voor contractuele, aansprakelijkheid of enig ander
doel. Als u een contractuele relatie met McLarens wilt aangaan, moet dit bevestigend en met
schriftelijke toestemming van alle partijen gebeuren. De inhoud van deze site kan de diensten van
getrainde professionals op welk gebied dan ook niet vervangen of vervangen. Als u een vraag of
probleem heeft dat professioneel overleg vereist met betrekking tot recht, verzekering, belasting- of
financiële planning of een ander gebied, moet u een professional op het betreffende gebied
raadplegen. Elke afhankelijkheid van de hierin opgenomen informatie is uitsluitend op uw risico.
Werking van de Site Er wordt geen vertegenwoordiging of garantie gegeven dat functies op de Site
ononderbroken, foutloos, virusvrij, vrij van schadelijke componenten zullen zijn, of dat eventuele
defecten zullen worden gecorrigeerd.
Links Deze site kan links bevatten naar websites die eigendom zijn van, worden beheerd of
onderhouden door andere partijen dan McLarens. Dergelijke links worden alleen ter referentie
verstrekt. McLarens heeft geen zeggenschap over externe websites en is niet verantwoordelijk voor
de inhoud ervan. McLarens' opname van links naar een externe website impliceert geen
goedkeuring van het materiaal op de site of, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, sponsoring,
aansluiting of associatie met de eigenaar, exploitant of sponsor. Als u vragen heeft over deze andere
websites, moeten deze worden doorverwezen naar de auteurs van dergelijke sites.
Als u een hypertekstlink van uw website naar onze site wilt verstrekken, moet u onze toestemming
vragen voordat u dit doet. Om dergelijke toestemming te vragen, stuurt u een e-mailbrief of brief
naar het adres dat is vermeld in de sectie "Beperkingen op het gebruik van materiaal". Vermeld in
uw notitie uw naam en telefoonnummer, een beschrijving van uw website en de redenen waarom u
een link naar deze site wilt maken. We zullen uw website bekijken voordat we u toestemming geven.
Als we u toestemming geven, behouden we ons het recht voor om onze toestemming om naar onze
Site te linken op elk gewenst moment in te trekken.
Schadeloosstelling U stemt ermee in McLarens haar vertegenwoordigers, functionarissen,
directeuren en werknemers, agenten en toewijst te verdedigen, schadeloos te stellen en schadeloos
te stellen voor alle aansprakelijkheden, claims, kosten en uitgaven, inclusief advocatenkosten, die
voortvloeien uit uw gebruik van de Site, uw posting, het downloaden of verzenden van
communicatie of materiaal op deze Site, of van uw schending van toepasselijke wetgeving.
Beperking van de aansprakelijkheid In geen geval zal MCLARENS of een van haar agenten,
werknemers, directeuren, functionarissen, dochterondernemingen of gelieerde bedrijven
aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook aan u, inclusief, maar niet beperkt tot, enige directe,
werkelijke, speciale of gevolgschade , die voortvloeit uit (1) uw gebruik van, of uw onvermogen om
deze site of een gelinkte site te gebruiken, of(2) van de inhoud op deze site of van een gelinkte site,
of(3) virussen, slechte code of andere schadelijke effecten die kunnen leiden tot gebruikers van deze
site of een gelinkte site, of(4) openbaarmaking van uw persoonlijke identificeerbare informatie die
via internet kan optreden door uw gebruik van deze site of een gelinkte site, of(5) door een andere
oorzaak als gevolg van uw gebruik van deze site of een gelinkte site, zelfs als McLarens op de hoogte
wordt gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Pagina's met beperkte toegang Sommige pagina's op deze website zijn alleen beperkt tot
geautoriseerde gebruikers. Ongeautoriseerd gebruik of toegang tot deze pagina's is ten strengste
verboden en kan u onderwerpen aan administratieve acties en/of strafrechtelijke vervolging en
intrekking van de toegang. McLarens kan uw gebruik van deze pagina's controleren en registreren.
Bewijs van uw gebruik verzameld tijdens monitoring of registratie kan worden gebruikt voor
administratieve en/ of criminele acties. Uw verdere gebruik van deze pagina's betekent
toestemming voor monitoring en registratie.
Softwarelicenties U erkent dat software die beschikbaar is of aan u wordt verstrekt op deze website
technologie kan bevatten die onderworpen is aan strikte controles door verschillende instanties van
de Amerikaanse overheid. U gaat er hierbij mee akkoord dat u dergelijke software niet overdraagt of
exporteert vanuit de Verenigde Staten, behalve in overeenstemming met de exportwetten en voorschriften van de Verenigde Staten. McLarens geeft geen toestemming voor het downloaden of
exporteren van software of technische gegevens van deze website naar een rechtsgebied dat
verboden is door alle toepasselijke wet- en regelgeving.
Beëindiging U erkent en gaat ermee akkoord dat McLarens de toegang tot alle of een deel van de
diensten, producten of materialen die beschikbaar zijn op deze website zonder voorafgaande
kennisgeving kan beëindigen of weigeren als u zich bezighoudt met gedragingen of activiteiten
waarvan McLarens naar eigen goeddunken van mening is dat deze in strijd zijn met een van deze
algemene voorwaarden of enige andere regel, regelgeving of toepasselijke wetgeving. Noch
McLarens, noch een van haar functionarissen, agenten of werknemers is jegens u aansprakelijk in
geval van een dergelijke beëindiging.
Algemeen Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en McLarens met
betrekking tot deze Site en vervangt alle andere overeenkomsten, mondeling of schriftelijk. Het
nalaten van McLarens om aan te dringen op strikte naleving van een van de voorwaarden van de
Overeenkomst zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand met betrekking tot een latere
niet-naleving van een dergelijke bepaling of bepaling. Deze Overeenkomst is persoonlijk voor u en
kan niet door u worden toegewezen, hoewel McLarens deze kan toewijzen aan elke opvolger in
rente. Indien enige bepaling van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is volgens de wet,
blijven de overige bepalingen volledig van kracht en wordt de ongeldige of niet-afdwingbare
bepaling zo nauw mogelijk geïnterpreteerd als de oorspronkelijke bedoeling ervan. Deze
overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de Verenigde Staten en de staat Delaware alsof
de overeenkomst een volledig gesloten en uit te voeren overeenkomst was in Delaware. U gaat
ermee akkoord dat elke schending van deze Overeenkomst door u kan leiden tot onherstelbare
schade aan McLarens die McLarens recht geven op billijke verlichting. Alle vragen of zorgen met
betrekking tot de voorwaarden van deze Overeenkomst moeten worden gericht aan
Compliance@mclarens.com
Privacyverklaring
McLarens respecteert en waardeert de privacy van persoonlijk identificeerbare informatie
("PII"). Dienovereenkomstig heeft McLarens een privacybeleid aangenomen met betrekking tot
privacypraktijken in onze bedrijfsvoering en voor onze websites ("Sites"). Onze bedrijfsvoering en
sites zijn niet gericht op personen jonger dan 18 jaar. Het doel van deze Privacyverklaring is om de
privacypraktijken van McLarens openbaar te maken.
Als u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van deze kennisgeving, neem dan contact met
ons op via: Compliance@mclarens.com

Informatieverzameling
Persoonlijk identificeerbare informatie We verzamelen PII zoals vereist om ons bedrijf te runnen,
inclusief, maar niet beperkt tot, het volgende:
•

•

•
•
•

Informatie die we ontvangen met betrekking tot de behandeling van schadeclaims, zoals het
beroep van de aanvrager, werkgever, sociale zekerheid en rijbewijsnummers, beschermde
gezondheidsinformatie ("PHI", zoals hieronder verder gedefinieerd), niet-openbare
persoonlijke financiële informatie ("NPFI" zoals hieronder verder gedefinieerd) en
bedrijfsgeheimen (zoals hieronder gedefinieerd);
Informatie met betrekking tot uw transacties met ons, onze gelieerde ondernemingen of
eerdere verzekeraars of werkgevers, zoals uw polisdekking, claiminformatie, premies en
betalings- en claimgeschiedenis;
Gegevens die nodig zijn om uw sollicitatie bij ons te verwerken;
Informatie om uw behoeften beter te begrijpen als ze betrekking hebben op de producten
en diensten van McLarens; en
Andere PII zoals vereist door onze bedrijfsvoering of sites.

"PHI" wordt gedefinieerd als persoonlijk identificeerbare gezondheidsinformatie die door ons bedrijf
wordt bewaard of verzonden in het kader van de uitvoering van onze contractuele verplichtingen
met klanten. Dit soort informatie omvat informatie in elektronische, papieren en mondelinge vorm.
"NPFI" wordt gedefinieerd als informatie van financiële aard die door een huidige, potentiële of
eerdere klant met ons wordt gedeeld tijdens het leveren van producten en diensten aan die klant.
Dit soort informatie is niet anderszins beschikbaar voor het publiek en omvat, maar is niet beperkt
tot, het volgende: kredietgeschiedenis, financiële voordelen, nationale identificatiemiddelen,
rekeningnummers, bedrijfsgegevens, boekhoudkundige informatie met betrekking tot de klant,
contracten waarbij de klant partij is, claims waarbij de klant partij is, beleidsinformatie van de klant
en alle andere gegevens van de klant die financieel van aard zijn.
"Bedrijfsgeheimen" worden gedefinieerd als alle eigendomsinformatie van een huidige, potentiële of
eerdere klant die wordt verkregen door het verloop van onze bedrijfsactiviteiten met die klant of
door het leveren van producten en diensten die door ons aan de klant worden geleverd. Dit soort
informatie is niet anderszins beschikbaar voor het publiek en omvat, maar is niet beperkt tot, het
volgende: zakelijke gegevens, contracten, claims, producten, bedrijfsmethoden,
gegevensverwerkingsprocedures, marketingstrategieën, lopende projecten of voorstellen,
mailinglijsten en alle andere informatie met betrekking tot de activiteiten, producten of diensten van
een klant, die al dan niet worden beschermd of beschermd onder de toepasselijke octrooiwetgeving.
Het beleid van McLarens is om gevoelige PII alleen te verzamelen, te verwerken en openbaar te
maken als dit nodig is om te voldoen aan wettelijke of contractuele verplichtingen of met uw
toestemming. Gevoelige PII omvat PHI en informatie over medische zaken indien relevant voor een
claim
Cookies en Click Streams "Cookies" zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op de harde
schijf van uw computer worden opgeslagen voor registratiedoeleinden. Cookies en andere

apparaten voor het volgen van gebruikers (bijv. lokale gedeelde objecten) worden gebruikt om te
bepalen of een bezoeker uniek is of dat een bezoeker onze website eerder heeft bekeken, en voor
andere websiteverbeteringsdoeleinden. We kunnen deze trackingapparaten gebruiken, inclusief
"permanente cookies" die op uw computer blijven staan, zelfs nadat u uw browser hebt gesloten,
om u toegang te geven tot uw persoonlijke inhoud zonder dat u elke keer dat u bezoekt hoeft in te
loggen. Hoewel de meeste browsers standaard zijn ingesteld om cookies en andere
trackingapparaten te accepteren, u de uwe instellen om trackingapparaten te weigeren of om u te
waarschuwen voordat u ze accepteert. Door trackingapparaten uit te schakelen, hebt u mogelijk
geen toegang tot de volledige set functies van onze sites. De fabrikant van uw browser heeft
informatie over het wijzigen van de standaardinstelling voor uw specifieke browser.
Naast informatie die u ons vrijwillig verstrekt, kunnen we andere niet-persoonlijk identificeerbare
informatie verzamelen in verband met de werking van onze Sites, inclusief, maar niet beperkt tot,
Internet Protocol ("IP") adressen en browser- of besturingssysteeminformatie. We kunnen ook
klikstreams vastleggen, die registreren waar u op klikt tijdens het surfen op internet, om ons te
helpen te leren welke delen van onze sites het populairst zijn en onder welke doelgroepen. De
typische gegevens die we bekijken, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de doelgroepgrootte, het
retourbezoekpercentage, bezochte pagina's, de tijd die aan pagina's wordt besteed en vergelijkbare
gegevens. Deze informatie wordt gebruikt om onze gebruikersinterface te optimaliseren, inhoud te
verbeteren en onze site-inhoud en lay-out aan te passen om onze klanten en bezoekers beter van
dienst te zijn. Dergelijke informatie wordt verzameld of onderhouden door ons of door
dienstverleners die namens ons handelen.
Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt, kunnen we deze informatie gebruiken om contact met u op
te nemen of om de pagina's te identificeren die u bekijkt wanneer u onze sites bezoekt, de
hoeveelheid tijd die u daaraan hebt besteed en andere vergelijkbare gegevens.
Informatiegebruik en consumentenkeuze In de uitoefening van ons bedrijf gebruiken wij de
informatie die u ons verstrekt om claims af te handelen en te analyseren, om sollicitatievragen te
verwerken of om u informatie te verstrekken over onze producten en diensten. We kunnen
informatie die u ons verstrekt delen op basis van wat nodig is of zoals anderszins vereist door de
wet. In bepaalde situaties delen we informatie over u:
•
•
•

•
•
•
•

Met overheidsinstanties, maar alleen voor zover we verplicht zijn om pii bekend te maken
op grond van het juridische proces dat we van de overheidsinstantie ontvangen;
Met wetshandhavingsinstanties;
Met onze gelieerde bedrijven of een derde partij indien redelijkerwijs noodzakelijk om hen
in staat te stellen te helpen bij het leveren van onze diensten aan klanten, het vervullen van
de verzoeken die u doet, of de zakelijke transacties die u uitvoert, die betrekking hebben op
schadeafhandeling en -analyse, arbeidsvragen en op of anderszins uitsluitend om ons
gecontracteerde diensten te leveren;
Met kredietreferentie- en fraudepreventiebureaus en andere derden, waaronder
verzekeraars en schaderegelaars, om fraude te voorkomen en op te sporen;
Om onze wettelijke rechten of eigendommen of de belangen van klanten of gebruikers van
onze Sites te beschermen of te verdedigen;
Om te reageren op claims dat berichten of andere inhoud de rechten van derden schenden;
Om de gezondheid en veiligheid van de gebruikers van onze Website of het grote publiek te
beschermen wanneer er een noodsituatie is.

Hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken
Wij gebruiken deze Persoonsgegevens om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Met u en andere geïnteresseerden te communiceren om uw claim te beheren.
Uw arbeidsgegevens te bewaren terwijl u werknemer bent en voor een periode daarna
U belangrijke informatie te sturen over uw claim en andere administratieve informatie.
Beslissingen te nemen over schadebeoordeling, -verwerking en -afwikkeling.
Beheer, indien van toepassing, claimgeschillen.
Zorgen voor een betere kwaliteit, training en beveiliging (bijvoorbeeld met betrekking tot
opgenomen of bewaakte telefoongesprekken naar onze telefoonnummers).
Voorkomen, opsporen en onderzoeken van criminaliteit, waaronder fraude en witwassen,
en analyseren en beheersen van andere commerciële risico's.
Mmarktonderzoek en -analyse uit te voeren, inclusief tevredenheidsonderzoeken.
Onze bedrijfsvoering te beheren om te voldoen aan interne beleidslijnen en procedures,
waaronder die met betrekking tot het controleren van financiën, boekhouding en
facturering, IT-systemen, gegevens- en websitehosting, bedrijfscontinuïteit, document- en
printbeheer.
Klachten op te lossen en verzoeken behandelen om toegang of correctie van gegevens.

Delen van Persoonsgegevens
McLarens kan uw persoonsgegevens delen met de volgende partijen met het oog op de beoordeling
van de claim of zoals vereist door de wet:
•
•

•

Onze groepsmaatschappijen
Andere verzekerings- en distributiepartijen
o In het kader van de verwerking van claims kunnen wij Persoonsgegevens ter
beschikking stellen aan derden zoals herverzekeringsmakelaars, aangewezen
vertegenwoordigers, distributeurs, financiële instellingen, effectenondernemingen
en andere zakenpartners
Onze dienstverleners
o Externe externe dienstverleners, zoals medische professionals, accountants,
actuarissen, auditors, experts, advocaten en andere externe professionele adviseurs;
reis- en medische hulpverleners
o IT-systemen, ondersteunings- en hostingserviceproviders, document- en
recordsbeheerproviders en uitbestede serviceproviders die ons helpen bij het
uitvoeren van bedrijfsactiviteiten.
o Banken en financiële instellingen die onze rekeningen onderhouden, externe
claimbeheerders, claimonderzoekers, bouwadviseurs, ingenieurs, examinatoren,
juryadviseurs, vertalers en soortgelijke externe leveranciers
o Payrollproviders als u een werknemer en andere aanbieders van
personeelsbeloningen bent

•

•

Autoriteiten en derden die betrokken zijn bij gerechtelijke stappen
o We kunnen Persoonsgegevens delen met de overheid of andere overheidsinstanties
(inclusief, maar niet beperkt tot, werknemerscompensatiecommissies, rechtbanken,
wetshandhavingsinstanties, belastingdiensten en strafrechtelijke
onderzoeksbureaus); en externe civielrechtelijke procesdeelnemers en hun
accountants, accountants, advocaten en andere adviseurs en vertegenwoordigers,
indien wij dit nodig of passend achten:
▪ om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief die buiten
uw land van verblijf
▪ om te voldoen aan juridische processen
▪ om te reageren op verzoeken van overheids- en overheidsinstanties,
waaronder overheidsinstanties en overheidsinstanties buiten uw land van
verblijf
▪ om onze activiteiten of die van een van onze groepsmaatschappijen te
beschermen
▪ om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze
groepsmaatschappijen, u of anderen, te beschermen
▪ om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen na te streven of onze
schade te beperken.
Andere derden
o We kunnen Persoonsgegevens delen met hulpverleners (brandweer, politie en
medische hulpdiensten); detailhandelaren; medische organisaties en aanbieders;
reisdragers; kredietbureaus; kredietrapportagebureaus; en andere personen die
betrokken zijn bij een incident waarvoor een claim is ingediend; evenals kopers en
potentiële kopers of andere partijen in een feitelijke of voorgestelde reorganisatie,
fusie, verkoop, joint venture, overdracht, overdracht of andere transactie met
betrekking tot het geheel of een deel van ons bedrijf. Om verstrekte informatie te
controleren en frauduleuze claims op te sporen en te voorkomen, kunnen
Persoonsgegevens (inclusief details van letsels) in schaderegisters worden geplaatst
en worden gedeeld met andere verzekeraars. We kunnen deze registers doorzoeken
bij het behandelen van claims om fraude op te sporen, te voorkomen en te
onderzoeken.

We kunnen ook bepaalde taken uitbesteden, waaronder de werking van bepaalde websitefuncties
die toegang vereisen tot informatie die u online verstrekt. In dergelijke gevallen eisen we echter dat
de bedrijven die namens ons handelen zich houden aan onze privacypraktijken en waarborgen
instellen om de vertrouwelijkheid van uw informatie te beschermen.
We kunnen contact met u opnemen naar aanleiding van uw opmerkingen of vragen, als onderdeel
van het onderhoud van uw account bij ons (als u er een heeft), of om een transactie te voltooien die
u hebt aangevraagd. We kunnen ook contact met u opnemen om u te informeren over andere
producten of diensten waarvan we denken dat ze voor u interessant kunnen zijn, maar we bieden u
de mogelijkheid om dergelijke communicatie niet te ontvangen. Als u besluit dat u niet door
McLarens wilt worden gecontacteerd of om te vragen dat we het gebruik en de openbaarmaking van
uw PII beperken, u een e-mail sturen naar compliance@mclarens.com met dergelijke verzoeken.

Als ons bedrijf of onze activa worden overgenomen door een ander bedrijf, of in het geval van een
fusie, consolidatie, verandering in de controle, overdracht van substantiële activa, reorganisatie of
liquidatie, kunnen we informatie over uw relatie met ons overdragen, verkopen of toewijzen aan
derden, inclusief, maar niet beperkt tot, persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt en
andere informatie over uw relatie met ons. Dergelijke derden zullen de verantwoordelijkheid op zich
nemen voor de persoonlijke informatie die door ons wordt verzameld in verband met onze
bedrijfsvoering of via onze Website en dergelijke derden zullen de rechten en plichten met
betrekking tot dergelijke informatie op zich nemen zoals beschreven in deze Privacyverklaring.
Buiten de hierboven vermelde ontvangers en doeleinden gebruiken, onthullen, verkopen of
overdragen we geen PII zonder toestemming, tenzij vereist of toegestaan door wet- of regelgeving.
Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om dergelijke toestemming niet te geven en dit
wettelijk verplicht is voordat we uw PII gebruiken, openbaar maken, verkopen of overdragen,
inclusief gevoelige PII, we uw claim, sollicitatieverzoek of andere transactie mogelijk niet kunnen
verwerken. De ontvangers van onze gegevens kunnen zich in landen over de hele wereld bevinden.
Als de ontvanger niet is aangesloten bij McLarens, behalve zoals hierboven vermeld, zijn de
privacypraktijken van de ontvanger van toepassing op het gebruik en de openbaarmaking van de
overgedragen gegevens.
In het kader van een verdere overdracht van McLarens is LLC verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van het Privacy Shield en draagt zij deze
vervolgens over aan een derde partij die namens haar optreedt als agent. De McLarens, LLC blijft
aansprakelijk op grond van de Principes als haar agent dergelijke persoonsgegevens verwerkt op een
manier die in strijd is met de Principes, tenzij de organisatie bewijst dat zij niet verantwoordelijk is
voor de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de schade.
https://www.privacyshield.gov/article?id=7-RECOURSE-ENFORCEMENT-AND-LIABILITY
Toegang en correctie Als claims managementbedrijf kennen we het belang van nauwkeurige
gegevens. Daarom streven we ernaar om de nauwkeurigheid van de informatie die we verzamelen
te behouden. We bieden u toegang tot PII die u ons verstrekt zolang we die informatie in een
gemakkelijk toegankelijk formaat bewaren. Evenzo staan wij u toe en moedigen wij u aan om
onjuistheden in de informatie die u ons verstrekt te corrigeren. Waar wettelijk vereist, staan we u
ook toe om verwijdering te vragen of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
gegevens. Houd er rekening mee dat we, zoals vermeld in de bovenstaande algemene voorwaarden,
geen verklaringen afleggen over de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van
de inhoud van onze sites en geen garanties geven, expliciet of impliciet, voor de inhoud of
nauwkeurigheid van informatie op onze sites.
Als u toegang wilt tot PII die u ons hebt voorgelegd, om de correctie te vragen van alle onjuiste
informatie die u ons hebt verstrekt, om verwijdering te vragen, om bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw gegevens of om een papieren kopie van deze Privacyverklaring aan te vragen,
stuur dan een e-mail met uw contactgegevens naar: compliance@mclarens.com

Beveiliging We erkennen het belang van beveiliging voor uw PII en gebruiken redelijke
administratieve, technische en organisatorische beveiligingen om deze te beschermen tegen verlies,
misbruik, ongeoorloofde openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging. Houd er echter rekening mee
dat we niet kunnen garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zullen zijn om onze
beschermingsmethoden te verslaan of uw informatie voor ongepaste doeleinden te gebruiken, of
dat er geen fouten in de overdracht zullen optreden, en als zodanig wijzen we elke aansprakelijkheid
voor dergelijk oneigenlijk gebruik, openbaarmaking, verlies of misbruik in de sectie Algemene
Voorwaarden hierboven af en beperken we deze.
We beperken de toegang tot PII tot werknemers en door ons ingeschakelde derde partijen die
namens ons werken en die toegang nodig hebben om hun taken uit te voeren. We handhaven
fysieke, elektronische en procedurele waarborgen die voldoen aan alle toepasselijke wetten die uw
PII beschermen. De computers en servers waarin wij PII opslaan worden in een beveiligde omgeving
bewaard.
Links naar andere sites Zoals vermeld in de algemene voorwaarden hierboven, kunnen onze sites
links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of door ons worden beheerd en
waarvan we denken dat ze nuttig of interessant voor u kunnen zijn. Wij zijn echter niet
verantwoordelijk voor de privacypraktijken die door andere website-eigenaren worden gebruikt of
de inhoud of nauwkeurigheid op die andere websites. U rechtstreeks contact opnemen met die
websites voor hun individuele privacybeleid.
Wijzigingen in de privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van
tijd tot tijd te herzien om wijzigingen in onze privacypraktijken weer te geven. We raden u aan om
onze Sites, en deze Privacyverklaring in het bijzonder, regelmatig te bekijken voor updates of
wijzigingen in onze privacypraktijken. Uw voortdurende toegang tot of gebruik van een van onze
Sites wordt beschouwd als uw aanvaarding van alle privacypraktijken die in deze Privacyverklaring
worden beschreven, inclusief eventuele wijzigingen, ongeacht of u ze al dan niet hebt beoordeeld.
Houd er rekening mee dat dit beleid niet bedoeld is om contractuele of andere wettelijke rechten te
creëren in of namens McLarens of u of een andere partij.
McLarens voldoet aan het EU-VS Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse
Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke
informatie die van de Europese Unie naar de Verenigde Staten wordt overgedragen. McLarens heeft
aan het Ministerie van Handel verklaard dat het zich houdt aan de Privacy Shield Principles. Als er
een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de Privacy Shield Principles, zijn de
Privacy Shield Principles van toepassing. Ga voor meer informatie over het Privacy Shieldprogramma en om onze certificering te bekijken naar https://www.privacyshield.gov/
In overeenstemming met de Privacy Shield Principles verbindt McLarens zich ertoe klachten over
onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke gegevens op te lossen. EU-personen met vragen of
klachten over ons privacybeleid moeten eerst contact opnemen met McLarens via:
compliance@maclarens.com
McLarens heeft zich er verder toe verbonden om samen te werken met de EUgegevensbeschermingsautoriteiten (DPA's) met betrekking tot onopgeloste klachten over het
Privacy Shield. Als u niet tijdig een bevestiging van uw klacht van ons ontvangt, of als we uw klacht

niet naar tevredenheid hebben behandeld, neem dan contact op met de EU-DPA's voor meer
informatie of om een klacht in te dienen. De diensten van EU-DPA's worden kosteloos aan u
geleverd.
De Federal Trade Commission is bevoegd voor McLarens naleving van het Privacy Shield. Houd er
rekening mee dat personen zich in bepaalde omstandigheden kunnen beroepen op bindende
arbitrage voor klachten die niet door andere Privacy Shield-mechanismen zijn opgelost. De volgende
link geeft meer informatie: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

