
 

Privacyverklaring Stipt letselschade 

 

1. Inleiding 

Stipt letselschade vindt de privacy van haar websitebezoekers, klanten, partners belangrijk. 

Wij gaan zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens om. Deze Privacyverklaring 

beschrijft de manier waarop wij informatie verzamelen en verwerken. Lees deze 

Privacyverklaring goed door, zodat u op de hoogte bent van onze werkwijze omtrent 

privacy en persoonsgegevens. De privacywetgeving en daarmee ook deze Privacyverklaring 

kunnen veranderen. Zorg er daarom voor dat u de meest recente versie van de 

Privacyverklaring bezit en doorleest. Wanneer u de diensten of website van Stipt 

letselschade gebruikt, gaat u automatisch akkoord met deze Privacyverklaring.  

2. Wie zijn wij? 

Wij zijn Stipt letselschade B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend te 4462 HD Goes 

aan de Marquesweg 4. Wij behartigen belangen van slachtoffers van letselschade en hun 

eventuele werkgevers. 

3. (Persoons)gegevens 

Om u op een zo goed mogelijke manier van dienst te zijn, verzamelt en verwerkt Stipt 

letselschade  persoonsgegevens van u, waaronder: uw naam, adres- en 

woonplaatsgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, profielfoto’s, 

identificatiebewijs, bankgegevens, betalingsgegevens, verzekeringsgegevens, facturen, 

gegevens die u op onze website/digitale omgeving plaatst en de communicatie tussen Stipt 

letselschade en u.  

4. Doel van verzamelen en verwerken gegevens 

Stipt letselschade gebruikt uw (persoons)gegevens om onze diensten op het gebied van 

(rechts)bijstand te bieden, onze dienstverlening te verbeteren en om persoonlijk met u als 

betrokkene te communiceren.  

5. Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

Stipt letselschade bewaart u gegevens zo lang als dat nodig is voor het kunnen aanbieden 

van haar diensten. Wij houden ons daarbij aan de wettelijke bewaartermijnen en 

verplichtingen. Als u  gebruik maakt van de diensten van Stipt letselschade gaat u ermee 



 

akkoord dat wij uw gegevens bewaren. Stipt letselschade bewaart uw gegevens tijdens de 

periode waarin u gebruik maakt van de diensten van Stipt letselschade. Wanneer u langer 

dan 36 maanden geen gebruik heeft gemaakt van de diensten van Stipt letselschade, 

verwijderen wij uw gegevens.  

6. Uw rechten betreffende (persoons)gegevens 

U heeft als klant/gebruiker van Stipt letselschade het recht om ‘vergeten te worden’. Dit 

betekent dat wanneer u Stipt letselschade verzoekt om verwijdering van al uw gegevens, 

wij uw gegevens direct verwijderen.  

7. Deelt Stipt letselschade mijn informatie met anderen? 

Stipt letselschade deelt uw gegevens met partijen die wij inschakelen en die van belang zijn 

voor de behandeling van uw letselschade.  

8. De bescherming van uw gegevens 

Stipt letselschade beschermt uw gegevens op uiterst zorgvuldige wijze. Wij slaan al uw 

gegevens versleuteld op. Uw gegevens zijn beschermd tegen  inzage.  Zonder uw 

toestemming mag niemand ze inzien. Wij doen er alles aan om uw gegevens zo goed 

mogelijk te beschermen. 

9. Uw privacy bij derden 

Op alle pagina’s die buiten het bereik van Stipt letselschade vallen, heeft deze 

privacyverklaring geen invloed. Partners van Stipt letselschade of andere derden naar wie 

op de website van Stipt letselschade verwezen/gelinkt wordt, hebben een eigen 

privacyverklaring/-beleid. Als u via de website van Stipt letselschade op de website van een 

andere partij terecht komt, gelden dus de privacyregels van die andere partij. 

10. Hoe beheer ik mijn gegevens 

Op grond van de geldende Europese en Nederlandse privacywetgeving heeft u als 

klant/gebruiker het recht om uw eigen (persoons)gegevens te beheren. Zo mag u altijd een 

verzoek tot inzage in uw (persoons)gegevens doen. Ook kunt u Stipt letselschade 

verzoeken om wijzigingen van en aanvullingen op uw (persoons)gegevens door te voeren. 

Tevens kunt u al uw gegevens in zijn geheel door Stipt letselschade laten verwijderen of 

juist op uw verzoek door laten geven aan een andere partij.  



 

11. Contact 

Voor al uw vragen over uw privacy bij Stipt letselschade stuurt u een e-mail naar 

info@stiptletselschade. Dat geldt ook als u klachten of opmerkingen heeft over de tekst van 

deze privacyverklaring. 

Goes, augustus 2020 

 

 


