JLT VK EN EU ALGEMENE KENNISGEVING VAN VERWERKING
Jardine Lloyd Thompson Group plc en de aan ons Gelieerde Bedrijven (“JLT”, “wij”, “onze” of “ons”) bewaren en verwerken
gegevens van personen die onze websites bezoeken, evenals van potentiële en bestaande klanten en leveranciers (“u” of
“uw”), wanneer u onze websites bezoekt, wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven of om een van onze
klantenportalen te gebruiken, wanneer u deelneemt aan onze wedstrijden of onderzoeken, of wanneer wij met u
communiceren als potentiële klant of leverancier van JLT.
De identiteit en contactgegevens van elk van de aan JLT Gelieerde Bedrijven die onder deze Kennisgeving vanVerwerking
vallen, zijn hier beschikbaar. Deze bedrijven zijn de Verwerkingsverantwoordelijken waaraan wordt gerefereerd in deze
Kennisgeving van Verwerking.
Wij nemen de bescherming van uw gegevens en onze wettelijke verplichtingen zeer ernstig. Uw Persoonsgegevens
worden behandeld op een veilige en vertrouwelijke manier en alleen als uiteengezet in deze Kennisgeving van Verwerking.
Deze Kennisgeving van Verwerking beschrijft de verschillende categorieën Persoonsgegevens van u die wij verwerken,
hoe uw Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt en hoe uw privacy wordt beschermd gedurende onze relatie met u.
Door u te informeren over de verwerking van uw Persoonsgegevens voldoet JLT aan zijn verplichtingen ingevolge de
toepasselijke Europese privacywetgeving. Het vormt geen onderdeel van een contract dat u misschien heeft met JLT.
Als u vragen hebt met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens of als u denkt dat uw privacyrechten zijn
geschonden, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de relevante JLT-entiteit. De gegevens
van de relevante JLT-entiteit en de contactpersoon kunt u hier vinden.
Wij kunnen deze Kennisgeving van tijd tot tijd aanpassen, bijvoorbeeld om deze actueel te houden of om te voldoen aan
de wettelijke vereisten of aan wijzigingen in de manier waarop wij ons bedrijf runnen. Controleer regelmatig deze
Kennisgeving voor updates.

1.

Wie is verantwoordelijk voor het beheer van uw Persoonsgegevens?

JLT verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens voor de doeleinden die worden uiteengezet in deze Kennisgeving van
Verwerking.
Het relevante gelieerde bedrijf van JLT waarmee u een relatie onderhoudt op grond van uw bezoeken aan zijn website of
in uw correspondentie met het bedrijf (ongeacht of deze wordt gevoerd door JLT of een derde) is de
Verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens. Als er Persoonsgegevens worden verwerkt door een van de
andere aan JLT gelieerde bedrijven voor hun eigen onafhankelijke doeleinden, dan kunnen deze Gelieerde Bedrijven
daarnaast eveneens de Verwerkingsverantwoordelijken zijn van uw Persoonsgegevens.
2.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij kunnen de volgende Persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen voor de
doeleinden die worden beschreven in deze Kennisgeving van Verwerking:


Contactgegevens met inbegrip van namen, e-mailadressen, facturerings- en woonadressen,
telefoonnummers, gebruikersnamen of vergelijkbare identificatoren, burgerlijke staat, titel,
geboortedatum, geslacht en paspoortinformatie;



Profielgegevens met inbegrip van uw gebruikersnaam en wachtwoord, uw interesses, voorkeuren,
feedback of reacties op vragenlijsten die u deelt via onze klantenportalen;



Marketing- en communicatiegegevens met inbegrip van uw voorkeuren voor het ontvangen van
marketing van ons en van de aan ons gelieerde derden, uw communicatievoorkeuren en andere
gegevens die gerelateerd zijn aan marketing en communicatie;



Technische gegevens met inbegrip van internetprotocol-adressen (IP-adressen), uw inloggegevens,
browsertype en -versie, tijdzone-instellingen en locatie, browser plug-intypen en versies,
besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te
verkrijgen tot deze website; en



Gebruikersgegevens met inbegrip van informatie over hoe u deze website gebruikt.
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Merk op dat de enige Bijzondere Categorieën Gegevens die wij over u kunnen verwerken eventuele
dieetvereisten zijn die u misschien hebt. Wij verzamelen geen gegevens over strafrechtelijke veroordelingen of
overtredingen.
Onze website kan koppelingen naar websites, plug-ins en toepassingen van derden bevatten. Op die koppelingen
klikken of het toestaan van die verbindingen, kan derden toestemming verlenen om gegevens over u te
verzamelen of te delen. Wij hebben geen zeggenschap over dergelijke websites van derden en zijn niet
verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen. Als u onze website verlaat, dan adviseren wij u om de
privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.
3.

Hoe gebruiken wij uw Persoonsgegevens?
Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen gebruiken voor zover de wet ons dat toelaat. Wij gebruiken uw
Persoonsgegevens gewoonlijk voor de volgende doeleinden:


waar dat nodig is om ons contract uit te voeren dat wij met u hebben gesloten of nog gaan sluiten;



waar dat nodig is voor onze gerechtvaardigde belangen (of die van een derde) en uw belangen en
fundamentele rechten die belangen niet overstijgen; of



waar wij daartoe verplicht zijn om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting of vereiste.

Hieronder geven wij een beschrijving van de manieren waarop wij uw Persoonsgegevens kunnen gebruiken en
op welke wettelijke grondslag wij dat doen.
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Activiteit

Soort
gegevens
verzamelen

Om u te registreren als een 
nieuwe potentiële klant of 
leverancier

Contactgegevens
Marketingcommunicatiegegevens

Om onze relatie met u te
onderhouden, zoals:
 u in kennis stellen van
wijzigingen in onze
Algemene Voorwaarden
of Kennisgeving van
Verwerking
 u van informatie en
materiaal te voorzien
over onze producten en
diensten
of
onze
bedrijfsbehoeften
 om u toegang te geven
tot onze klantenportalen
 om u te vragen een
beoordeling te geven of
een vragenlijst in te
vullen
 om
met
u
te
communiceren
als
potentiële of bestaande
klant of leverancier
Om u in staat te stellen om
mee te doen aan een
prijsvraag, wedstrijd of een
vragenlijst
of
om
een
feedbackformulier in te vullen





Om ons in staat te stellen om
seminars, conferenties en
workshops voor u te boeken,
om
reis-en
verblijfsaccommodatie voor u
te regelen en om uw reizen te
plannen en te organiseren als
onderdeel van het beheren en
ontwikkelen
van
onze
klantenrelatie met u.
Om de inhoud van de
relevante
website
en
advertenties aan u te leveren
en de effectiviteit te meten of
te
begrijpen
van
de
advertenties die wij u sturen

LP/LP/389892/2/UKM/85790276.1

die

wij

De grondslag waarop wij het gebruik van
die gegevens baseren


en



Uitvoering van een contract met u
gesloten / te sluiten
Gerechtvaardigde belangen (om u te
registreren als potentiële of bestaande
klant of leverancier)

Contactgegevens
Profielgegevens
Marketing- en
communicatiegegevens
Gebruiksgegevens
Technische gegevens




Contactgegevens
Profielgegevens
Marketing- en
communicatiegegevens
Gebruiksgegevens




Uitvoering van een contract met u
Gerechtvaardigde belangen (om te
analyseren hoe klanten en potentiële
klanten onze diensten gebruiken, om
deze te ontwikkelen en ons bedrijf te
laten groeien en om onze strategie
voor
bedrijfsontwikkeling
te
informeren)





Contactgegevens
Profielgegevens
Marketing- en
communicatiegegevens




Uitvoering van een contract met u
Gerechtvaardigde belangen (om ons
bedrijf te laten groeien, om onze
zakelijke relaties te verbeteren en te
beheren en om onze strategie voor
bedrijfsontwikkeling te informeren)





Contactgegevens
Profielgegevens
Marketing- en
communicatiegegevens
Gebruiksgegevens
Technische gegevens



Gerechtvaardigde belangen (om te
analyseren hoe klanten en potentiële
klanten onze diensten gebruiken, om
deze te ontwikkelen en ons bedrijf te
laten groeien en om onze strategie
voor
bedrijfsontwikkeling
te
informeren)














Uitvoering van een contract met u
Vereist om te voldoen aan een
wettelijke verplichting
Gerechtvaardigde belangen (om onze
gegevens actueel te houden, om met u
als potentiële of bestaande klant te
communiceren en om het gebruik van
onze producten of diensten door onze
klanten en potentiële klanten te
analyseren)
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4.

Hoe worden uw Persoonsgegevens verzameld?
Wij kunnen Persoonsgegevens van u en over u op de volgende manieren verzamelen:


5.

Directe interactie waarbij u uw Persoonsgegevens met ons deelt door formulieren in te vullen of door
met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Hieronder vallen ook de
Persoonsgegevens die u deelt als u:


onze websites bezoekt;



een account bij ons aanmaakt en u aanmeldt om toegang te krijgen tot onze klantenportalen;



zich abonneert op onze publicaties;



ons vraagt om u informatie en andere materialen te sturen;



vraagt om met iemand binnen JLT te spreken over onze producten of diensten;



meedoet aan een wedstrijd, promotie of onderzoek;



vraagt of wij u aan willen melden voor seminars, workshops en conferenties en om reizen en
accommodatie voor u te regelen; en



om ons feedback te geven.



Geautomatiseerde technologieën of interactie waarbij wij automatisch technische gegevens kunnen
verzamelen over uw apparatuur, uw zoekgeschiedenis en zoekpatronen bij het gebruik van de websites
of onze klantenportalen. Wij verzamelen deze Persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies,
serverlogboeken en andere vergelijkbare technologieën. Wij kunnen ook Technische Gegevens van u
ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Bekijk ons cookiebeleid op onze
website voor meer informatie.



Derden of publiek beschikbare bronnen die ook kunnen bestaan uit het ontvangen van
contactgegevens en marketingvoorkeuren van leveranciers van marketing- of mailinglijsten, Technische
Gegevens van providers zoals Google die binnen of buiten de EU en/of Nederland gevestigd zijn en van
publiekelijk beschikbare bronnen zoals het handelsregister of de Kamer van Koophandel.

Met wie delen wij uw Persoonsgegevens?
Wij kunnen samenwerken met derden om te helpen bij de administratie, het in stand houden en beschikbaar
maken van onze websites en klantenportalen, het faciliteren van onze marketingstrategieën, campagnes,
wedstrijden en onderzoeken, evenals voor het boeken van reizen en accommodatie. Deze derden kunnen van
tijd tot tijd toegang nodig hebben tot uw Persoonsgegevens en kunnen onder andere zijn:


andere leden van de JLT Group die u van informatie en materialen willen voorzien over hun producten
en diensten en die algemene back office en administratieve ondersteuning en diensten bieden.



dienstverleners zoals degenen die helpen om onze IT- en back-office-systemen en processen te
beheren, die onze website helpen onderhouden en beheren en die ons helpen om reis- en
accommodatiediensten aan te bieden.



specifieke derden waarvan wij de gegevens op verzoek bekendmaken.



onze toezichthouders met inbegrip van de Britse Information Commissioner’s Office (Autoriteit
Persoonsgegevens), de Britse Financial Conduct Authority (Autoriteit Financiële Markten), en de
nationale Toezichthoudende Autoriteiten evenals andere regelgevende en wethandhavingsinstanties in
de EU en de rest van de wereld.



organisaties die actief zijn op het gebied van fraudebestrijding in financiële dienstverlening.

Wij kunnen als gevolg van wettelijke of regelgevende verplichtingen gevraagd worden om uw Persoonsgegevens
te delen met rechtbanken, toezichthoudende instanties, wethandhavingsinstanties of in bepaalde gevallen
verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast kan het zijn dat in geval van verkoop van delen van ons bedrijf, wij uw
Persoonsgegevens moeten overdragen aan de koper ervan.
6.

Internationale overdracht
Van tijd tot tijd kan het zijn dat wij uw Persoonsgegevens moeten delen met andere JLT-entiteiten die buiten de
EER gevestigd kunnen zijn. Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook overdragen aan onze dienstverleners,
specifieke derden, toezichthoudende instanties of andere organisaties die zich buiten de EER bevinden. Wij zullen
altijd maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de Internationale overdracht van gegevens zorgvuldig wordt
beheerd om uw rechten en belangen te beschermen:
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7.



wij zullen uw Persoonsgegevens alleen overdragen aan landen waarvan erkend wordt dat zij een
adequaat niveau aan wettelijke bescherming bieden,



overdracht van gegevens binnen de JLT Group van bedrijven is onderhevig aan het Model van
Contractbepalingen dat bedoeld is om specifieke contractuele bescherming te bieden en om ervoor te
zorgen dat u een adequaat en consistent niveau van bescherming geniet, ongeacht waar de gegevens
worden overgedragen binnen de JLT Group,



overdracht aan dienstverleners en andere derden wordt altijd beschermd door contractuele
verplichtingen en waar nodig door verdere waarborgen zoals het Model van Contractbepalingen of
certificatieprogramma’s, zoals het EU - VS Privacy Shield voor de bescherming van Persoonsgegevens
dat worden overgedragen aan de VS.

Hoe lang bewaren wij uw Persoonsgegevens?
Wij zullen uw Persoonsgegevens net zo lang bewaren als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die
worden uiteengezet in deze Kennisgeving van Verwerking. In sommige omstandigheden kunnen wij uw
Persoonsgegevens langer bewaren, bijvoorbeeld als moeten voldoen aan wettelijke, regelgevende, fiscale- of
boekhoudkundige vereisten.
In specifieke omstandigheden kunnen wij uw Persoonsgegevens langer bewaren zodat wij een nauwkeurige
registratie hebben van uw zakelijke activiteiten met ons, bijvoorbeeld in geval van klachten of geschillen of als
wij redelijkerwijs van mening zijn dat er een kans bestaat op juridische procedures met betrekking tot uw
Persoonsgegevens of uw activiteiten.
Indien uw Persoonsgegevens niet langer vereist zijn, zullen wij ervoor zorgen dat deze worden gewist of worden
opgeslagen waardoor ze niet langer door het bedrijf zullen worden gebruikt.

8.

Welke rechten hebt u?
U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens.
U kunt verzoeken om inzage tot uw gegevens, rectificatie van eventuele fouten in onze bestanden, wissing van
bestanden die niet langer vereist zijn, beperking van de verwerking van uw gegevens, bezwaar te maken tegen
het verwerken van uw gegevens, overdracht van gegevens en verschillende informatie met eventuele
Geautomatiseerde Besluitvorming en Profilering of de wettelijke grondslag voor internationale overdracht. U
kunt ook uw recht uitoefenen door een klacht in te dienen bij uw Toezichthoudende Autoriteit. Deze rechten
worden hieronder meer uitgebreid toegelicht.

RECHT
Inzage

Rectificatie
Wissen
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WAT DIT BETEKENT
U kunt ons vragen om:

te bevestigen dat wij uw Persoonsgegevens verwerken;

u een kopie te geven van uw Persoonsgegevens;

u informatie te geven over uw Persoonsgegevens, zoals de gegevens die wij bewaren,
waarvoor we die gebruiken, aan wie wij deze bekendmaken, of we die gegevens overdragen
naar het buitenland en hoe wij die gegevens beschermen, hoe lang we ze bewaren, welke
rechten u hebt, hoe u een klacht in kunt dienen, waar wij uw gegevens hebben verzameld en
of wij Geautomatiseerde besluitvorming of profilering hebben toegepast, voor zover die
informatie niet al aan u ter beschikking is gesteld in deze Kennisgeving van Verwerking.
U kunt ons vragen om onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren. Wij kunnen proberen om de
nauwkeurigheid van de gegevens te verifiëren voordat we die corrigeren.
U kunt ons vragen om uw Persoonsgegevens te verwijderen, maar alleen wanneer:
 deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden; of
 u uw toestemming hebt ingetrokken (indien de verwerking van de gegevens gebaseerd was
op toestemming); of
 er een succesvolle uitoefening van uw recht om bezwaar te maken, bestaat (zie:
‘Bezwaar’ hieronder); of
 de gegevens op een onwettige manier zijn verwerkt; of
 om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderhevig zijn.
We zijn niet verplicht om gevolg te geven aan uw verzoek om uw Persoonsgegevens te verwijderen
als de verwerking van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is:
5

Beperking

Overdracht
gegevens

van

Bezwaar

Internationale
overdracht

Toezichthoudende
autoriteit

 voor de naleving van een wettelijke verplichting; of
 voor het instellen of uitoefenen van, of de verdediging tegen, juridische vorderingen.
Er zijn bepaalde andere omstandigheden waarin wij niet verplicht zijn om gehoor te geven aan uw
verzoek om verwijdering, hoewel deze twee de meest waarschijnlijke omstandigheden zijn waarom
wij een dergelijk verzoek zouden afwijzen.
U kunt ons vragen om uw Persoonsgegevens te beperken (d.w.z. te bewaren maar niet te
gebruiken), maar alleen wanneer:
 de nauwkeurigheid daarvan wordt aangevochten (zie Rectificatie), om ons in staat te stellen
om de nauwkeurigheid daarvan te verifiëren; of
 de verwerking onwettelijk is, maar u niet wilt dat de gegevens worden verwijderd; of
 de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, maar
wij ze nog nodig hebben voor het instellen of uitoefenen van, of de verdediging tegen,
juridische vorderingen; of
 u een recht op bezwaar hebt uitgeoefend en verificatie van overstijgende gronden wordt
afgewacht.
Wij kunnen uw Persoonsgegevens blijven gebruiken na een verzoek om beperking, wanneer:
 wij uw toestemming hebben (bijvoorbeeld om een vordering te verwerken); of
 voor het instellen of uitoefenen van, of de verdediging tegen, juridische vorderingen; of
 om de rechten van een andere natuurlijke of wettelijke persoon te beschermen; of
 te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderhevig zijn.
U kunt ons vragen om uw Persoonsgegevens aan u te geven in een gestructureerd, algemeen
gebruikt, machine-leesbaar formaat, of u kunt vragen om deze direct te laten overdragen naar een
andere Verwerkingsverantwoordelijke, maar in elk geval alleen als:
 de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of de uitvoering van een contract met u; en
 de verwerking wordt uitgevoerd op een geautomatiseerde wijze.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens die gebaseerd is op onze
'gerechtvaardigde belangen' (zie Onderdeel 3) als u van mening bent dat uw fundamentele rechten
en vrijheden onze gerechtvaardigde belangen overstijgen.
Nadat u bezwaar hebt gemaakt, worden wij in de gelegenheid gesteld om aan te tonen dat wij een
zwaarwegend gerechtvaardigd belang hebben dat uw rechten en vrijheden overstijgt.
U kunt vragen om een kopie van, of verwijzing naar de veiligheidsmaatregelen waaronder uw
Persoonsgegevens worden overgedragen buiten de EER. Wij kunnen contracten voor
gegevensoverdracht of daaraan gerelateerde documenten bewerken (d.w.z. bepaalde gedeelten
van de informatie in deze documenten onleesbaar maken) om redenen van commerciële
gevoeligheid.
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale Toezichthoudende Autoriteit over de
verwerking door ons van uw Persoonsgegevens. In het VK is de Toezichthoudende autoriteit voor
gegevensbescherming de ICO (https://ico.org.uk/). Wij vragen u om te proberen om eventuele
problemen die u hebt eerst met ons op te lossen, hoewel u te allen tijde het recht hebt om contact
op te nemen met de Toezichthoudende autoriteit in uw land.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen als vermeld in onderdeel 9. Denk aan het
volgende als u uw rechten uit wilt oefenen:


Identiteit. Wij nemen de vertrouwelijkheid van alle dossiers die Persoonsgegevens bevatten zeer ernstig
en behouden ons het recht voor om u om een identiteitsbewijs te vragen als u een verzoek doet.



Vergoeding. Wij zullen geen vergoeding vragen voor het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot
uw Persoonsgegevens, tenzij uw verzoek om toegang tot informatie ongegrond, herhaaldelijk of
buitensporig is, in welk geval wij afhankelijk van de omstandigheden een redelijke vergoeding zullen
vragen. Wij zullen u informeren over een eventueel te betalen vergoeding voordat wij uw verzoek
uitvoeren.



Termijnen. Wij proberen om binnen een maand te reageren op geldige verzoeken, tenzij het een zeer
gecompliceerd verzoek betreft of u verschillende verzoeken hebt gedaan, in welk geval wij proberen om
binnen drie maanden te reageren. Wij laten het u weten als het langer dan een maand zal duren. Wij
kunnen u vragen of u ons kunt helpen door ons te vertellen wat u precies wilt ontvangen of waar u zich
precies zorgen over maakt. Dit zal ons helpen om sneller op uw verzoek te reageren.



Uitzonderingen. Met inbegrip van de wetgeving in het VK kan lokale wetgeving aanvullende
uitzonderingen bieden, in het bijzonder op het recht van toegang, waarbij toegang tot
Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden kan worden geweigerd, bijvoorbeeld waar dit
onderhevig is aan wettelijk privilege.
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Rechten van derden. Wij hoeven niet te voldoen aan een verzoek dat de rechten van derden of de
vrijheden van andere betrokkenen nadelig kan beïnvloeden.

9.
9.

Contact en klachten
Het eerste aanspreekpunt voor alle zaken die zich voordoen op basis van deze Kennisgeving, met inbegrip van
verzoeken om de rechten van betrokkenen uit te oefenen, is de Functionaris Gegevensbescherming van de JLTentiteit waar u dagelijks betrekkingen mee onderhoudt – klik hier voor de contactgegevens. In geval van twijfel
kunt u altijd contact opnemen met ons Groepshoofd voor Gegevensbescherming:
JLTGroup_DataProtection@JLTGroup.com
Groepshoofd Gegevensbescherming
JLT Group plc
The St Boloph Building
138 Houndsditch
Londen
EC3A 7AW
Als u een klacht hebt of als u zich zorgen maakt over hoe wij uw Persoonsgegevens gebruiken, neem dan in eerste
instantie contact met ons op en wij zullen proberen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. U hebt ook
het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit gegevensbescherming.

LIJST VAN BEGRIPPEN

Verwerkingsverantwoordelijke betekent een natuurlijke of wettelijke persoon (zoals een bedrijf) dat de
middelen en doeleinden bepaalt voor de verwerking van Persoonsgegevens. Bijvoorbeeld, de JLT-entiteit waar
u een contract mee heeft afgesloten zal uw Verantwoordelijke zijn omdat deze bepaalt hoe wij
Persoonsgegevens van u verzamelen, de soort gegevens dat wij verzamelen en de doeleinden waarvoor de
gegevens gebruikt worden.
EER betekent de Europese Economische Ruimte. Hieronder vallen alle landen van de EU en tevens IJsland,
Liechtenstein en Noorwegen.
EU betekent België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal,
Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
JLT Group betekent elke dochteronderneming van de Jardine Lloyd Thompson Group plc.
Gelieerde Bedrijven betekent de bedrijven in de lijst die u hier kunt vinden en die gevestigd zijn in de EU.
Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een persoon. Het kunnen gegevens zijn die een
persoon identificeren op basis van naam en contactgegevens, of gegevens die verwijzen naar gerelateerde
gegevens zoals activiteiten op het account of persoonlijke voorkeuren die een persoon direct of indirect kunnen
identificeren.
Verwerking/Verwerken/Verwerkte betekent alle handelingen die wij uit kunnen voeren met betrekking tot uw
Persoonsgegevens, met inbegrip van (maar zonder beperking) beheren, inzien, opslaan, verwijderen, wijzigen,
gebruiken en bewaren.
Bijzondere Categorie Gegevens betekent alle Persoonsgegevens die betrekking hebben op uw gezondheid,
genetische of biometrische gegevens, seksuele voorkeur of seksuele oriëntatie, raciale of etnische achtergrond,
politieke opvattingen, religieuze of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbeweging.
Toezichthoudende autoriteit betekent de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. In het
Verenigd Koninkrijk is dat de ICO (https://ico.org.uk/). In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).
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JLT Gelieerde Bedrijven en Contacten
Bedrijfsnaam gelieerd
bedrijf
Belgibo N.V handelend
onder de naam JLT Belgibo

Land

Functionaris gegevensbescherming en contactgegevens

België

JLT Specialty Insurance
Broker A/S

Denemarken

JLT PLA

Frankrijk

Freedom Trust Services
Limited

Ierland

International Loss Control
Services Limited

Ierland

JLT Financial Planning
Limited

Ierland

JLT Insurance Brokers
Ireland Limited

Ierland

JLT QFM Services Limited

Ierland

JLT Netherlands BV

Nederland

JLT Norway AS

Noorwegen

JLT Re (Northern Europe) AB

Zweden

Ines Vermeire
JLTBelgibo_DPO@belgibo.be
Functionaris gegevensbescherming
De Gerlachekaai 20, 2000, Antwerpen, België
Ines Vermeire
JLTNE_DPO@jltgroup.com
Functionaris gegevensbescherming
Hellerupgaardvej 18, 2900 Hellerup, Denemarken
Ines Vermeire
JLTNE_DPO@jltgroup.com
Functionaris gegevensbescherming
94 Rue de la Victoire, 75009 Parijs 9, Frankrijk
Mark Wicks
EB_DataProtectionOfficer@JLTGroup.com
Functionaris gegevensbescherming
Friends First House, Cherrywood Business Park,
Loughlinstown, Dublin 18, D18 W2P5, Ierland
Finbarr Walsh
JLTIrelandDPO@JLT.ie
Functionaris gegevensbescherming
Friends First House, Cherrywood Business Park,
Loughlinstown, Dublin 18, D18 W2P5, Ierland
Mark Wicks
EB_DataProtectionOfficer@JLTGroup.com
Functionaris gegevensbescherming
Friends First House, Cherrywood Business Park,
Loughlinstown, Dublin 18, D18 W2P5, Ierland
Finbarr Walsh
JLTIrelandDPO@JLT.ie
Functionaris gegevensbescherming
Friends First House, Cherrywood Business Park,
Loughlinstown, Dublin 18, D18 W2P5, Ierland
Mark Wicks
EB_DataProtectionOfficer@JLTGroup.com
Functionaris gegevensbescherming
Friends First House, Cherrywood Business Park,
Loughlinstown, Dublin 18, D18 W2P5, Ierland
Ines Vermeire
JLTNE_DPO@jltgroup.com
Functionaris gegevensbescherming
Schouwburgplein 30, 3012 CL Rotterdam, Nederland
Ines Vermeire
JLTNE_DPO@jltgroup.com
Functionaris gegevensbescherming
Strandveien 13, 1366 Lysaker, Noorwegen
Paul McCarter
JLTRE_DPO@JLTRe.com
Functionaris gegevensbescherming
Jakobsbergsgatan 7, 111 44 Stockholm, Zweden
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JLT Risk Solutions AB
Lavaretus Underwriting AB

Zweden
Zweden

OWL Marine Insurance
Brokers

Duitsland

Aldgate Trustees Ltd
CPRM Limited
Gracechurch Trustees
Limited
Gresham Pension Trustees
Limited
Hayward Aviation Limited

Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk

Independent Trustee
Services Limited

Verenigd Koninkrijk

JLT Advisory Limited

Verenigd Koninkrijk

JLT Benefit Solutions Limited
JLT Investment
Management Limited

Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk

JLT Management Services
Limited

Verenigd Koninkrijk

JLT Reinsurance Brokers
Limited

Verenigd Koninkrijk

JLT Specialty Limited

Verenigd Koninkrijk

JLT Wealth Management
Limited
Leadenhall Independent
Trustees Ltd

Verenigd Koninkrijk
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Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk

Ines Vermeire
JLTNE_DPO@jltgroup.com
Functionaris gegevensbescherming
Jakobsbergsgatan 7, 111 44 Stockholm, Zweden
Ines Vermeire
JLTNE_DPO@jltgroup.com
Functionaris gegevensbescherming
Morgan Haus – Grosse Bäckerstrasse 9, 20095 Hamburg,
Duitsland
Mark Wicks
EB_DataProtectionOfficer@JLTGroup.com
Functionaris gegevensbescherming
The Columbia Centre, Station Road, Bracknell, Berkshire,
RG12 1LP, Verenigd Koninkrijk
Genette Carr
JLTSL_UK_DPO@JLTGroup.com
Functionaris gegevensbescherming
6th Floor, St Botolph Building, 138 Houndsditch, Londen,
EC3A 7AW, Verenigd Koninkrijk
Mark Wicks
EB_DataProtectionOfficer@JLTGroup.com
Functionaris gegevensbescherming
The Columbia Centre, Station Road, Bracknell, Berkshire,
RG12 1LP, Verenigd Koninkrijk
Paul McCarter
JLTRE_DPO@JLTRe.com
Functionaris gegevensbescherming
7th Floor, The St Botolph Building, 138 Houndsditch,
Londen, EC3A 7AW, Verenigd Koninkrijk
Mark Wicks
EB_DataProtectionOfficer@JLTGroup.com
Functionaris gegevensbescherming
The Columbia Centre, Station Road, Bracknell, Berkshire,
RG12 1LP, Verenigd Koninkrijk
Angela Isom
JLTMS_UKDPO@JLTGroup.com
Functionaris gegevensbescherming
9th Floor, St Botolph Building, 138 Houndsditch, Londen,
EC3A 7AW, Verenigd Koninkrijk
Paul McCarter
JLTRE_DPO@JLTRe.com
Functionaris gegevensbescherming
7th Floor, The St Botolph Building, 138 Houndsditch,
Londen, EC3A 7AW, Verenigd Koninkrijk
Genette Carr
JLTSL_UK_DPO@JLTGroup.com
Functionaris gegevensbescherming
6th Floor, St Botolph Building, 138 Houndsditch, Londen,
EC3A 7AW, Verenigd Koninkrijk
Mark Wicks
EB_DataProtectionOfficer@JLTGroup.com
Functionaris gegevensbescherming
The Columbia Centre, Station Road, Bracknell, Berkshire,
RG12 1LP, Verenigd Koninkrijk
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Lloyd & Partners Limited

Verenigd Koninkrijk

Personal Pension Trustees
Limited
Portsoken Trustees (No. 2)
Limited
Portsoken Trustees Limited
Premier Pension Trustees
Limited
Profund Solutions Limited

Verenigd Koninkrijk
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Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk
Verenigd Koninkrijk

Genette Carr
JLTSL_UK_DPO@JLTGroup.com
Functionaris gegevensbescherming
6th Floor, St Botolph Building, 138 Houndsditch, Londen,
EC3A 7AW, Verenigd Koninkrijk
Mark Wicks
EB_DataProtectionOfficer@JLTGroup.com
Functionaris gegevensbescherming
The Columbia Centre, Station Road, Bracknell, Berkshire,
RG12 1LP, Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk
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