INFORMATIE EN TOESTEMMINGSFORMULIER BETREFFENDE GEBRUIK EN VERWERKING VAN
UW PEROONSGEGEVENS DOOR
BURGERS SCHADEREGELINGSBUREAU

Geachte heer / mevrouw
Als uw belangenbehartiger, administreren wij gewone en bijzondere persoonsgegevens en zijn wjj
voornemens (of is dit al gebeurd ) om VBW Medisch Adviseurs in te schakelen in het kader van
medische advisering betreffende uw (letselschade)zaak. Volgens de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming), die op 25-05-2018 van kracht is geworden, dient u geïnformeerd te worden
over de wijze hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en dient u expliciet toestemming te
verlenen aan Burgers Schaderegelingsbureau en VBW Medisch Adviseurs om deze persoonsgegevens
te gebruiken en te verwerken.
Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt en verwerkt, opgeslagen?
In uw geval is sprake van verwerking en opslag van zowel gewone als van bijzondere
persoonsgegevens.
Gewone persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, adres en andere NAWgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn medische gegevens, Financiele en Fiscale gegevens.
Burgers Schaderegelingsbureau heeft deze gegevens nodig om uw (Schade) vorderingen(en) of
andere verhaalsopdrachten op de aansprakelijke partij of andere partijen zoals uw First-party
(SVI/Ongevallen verzekeraar) te verhalen.
Onze medisch adviseur, VBW Medisch Adviseurs, heeft medische gegevens nodig om een medisch
advies uit te kunnen brengen aan Burgers Schaderegelingsbureau, uw belangenbehartiger.
Door het geven van toestemming aan Burgers schaderegelingsbureau en VBW Medisch Adviseurs
tot het gebruiken en verwerken van deze gegevens wordt voldaan aan de door binnen de AVG
opgestelde grondslagen voor het gebruiken en verwerken en opslaan van zowel gewone
persoonsgegevens als bijzondere persoonsgegevens. Zonder deze expliciete toestemming is het voor
Burgers Schaderegelingsbureau en VBW Medisch Adviseurs niet mogelijk om uw zaak te behandelen
en een (medisch) advies aan Burgers Schaderegelingsbureau, uw belangenbehartiger, uit te brengen.
TOESTEMMING
Als u ons toestemming hebt gegeven tot het gebruiken en verwerken van uw persoonsgegevens
zullen deze gegevens met aansprakelijkheidspartijen, WA-verzekeraars, RB-verzekeraars, en na
aanvullend verkregen toestemming met andere bij de schaderegeling betrokken partije(en) worden
gedeeld.
Privacy-verklaring
Zie in dit verband ook onze Privacy-verklaring die bij dit toestemmingsformulier wordt meegezonden.
Ook de (medische) adviezen afkomstig van de (medisch adviseur) van de aansprakelijke verzekeraar /
wederpartij en correspondentie die plaats heeft gevonden tussen u en Burgers Schaderegelings-

bureau, voor zover deze betrekking hebben op de in behandeling zijnde zaak, zullen daarvan deel
uitmaken en door Burgers Schaderegelingsbureau, uw belangenbehartiger, worden meegezonden.
Afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt met u, Burgers Schaderegelingsbureau, VBW Medisch
adviseurs en andere in het schaderegelingsproces betrokken partijen, kunnen gewone en medische
gegevens – uiteraard nadat u schriftelijke toestemming heeft gegeven voor het opvragen van
medische gegevens bij uw behandela(a)r(en) en/of uitkeringsinstantie(s) en/of bij de aansprakelijke
wederpartij – door Burgers Schaderegelingsbureau, zijn / worden opgevraagd namens VBW Medisch
Adviseurs. In dat geval zullen deze medische gegevens worden meegestuurd.
Anderzijds is het ook mogelijk dat Burgers Schaderegelingsbureau, aan VBW Medisch Adviseurs
vraagt om zelf deze medische informatie op te vragen. In dat geval krijgt VBW Medisch Adviseurs een
door u – recent - ondertekend machtigingsformulier toegezonden. waarin u de verschillende
gegevensbronnen toestemming geeft om aan VBW Medisch Adviseurs de gevraagde medische
informatie toe te zenden. Na ontvangst zal deze informatie in kopie naar de Burgers Schaderegelingsbureau worden gezonden.
Zonder uw toestemming zal Burgers Schaderegelingsbureau en/of VBW Medisch Adviseurs deze
informatie niet zelf naar andere – externe – partijen, bijvoorbeeld de medisch adviseur van de
aansprakelijke wederpartij, zenden.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat in de loop van uw (letselschade)procedure een aanvullend
onderzoek in de vorm van een deskundigenonderzoek / medisch-specialistische expertise
noodzakelijk is. Een dergelijk onderzoek vindt altijd plaats in overleg tussen u, Burgers
Schaderegelingsbureau, uw belangenbehartiger, VBW Medisch Adviseurs en (meestal) de medisch
adviseur van de aansprakelijke wederpartij.
Indien dit is overeengekomen geeft u hiermee toestemming aan Burgers Schaderegelingsbureau en
VBW Medisch Adviseurs een dergelijk onderzoek op te starten, waarbij gebruik wordt gemaakt van
zowel uw gewone als bijzondere persoonsgegevens. De onderzoeker / expertisearts zal te zijner tijd –
indien u het rapport niet blokkeert - dan een rapport uitbrengen dat ter beoordeling wordt
voorgelegd aan zowel VBW Medisch Adviseurs als aan de medisch adviseur van de aansprakelijke
wederpartij. Burgers Schaderegelingsbureau zal alsdan door VBW Medisch Adviseurs in het bezit
worden gesteld van de verkregen rapportages.
In de loop van de (letselschade)procedure zal Burgers Schaderegelingsbureau een of meerdere
adviezen ontvangen die worden opgesteld en verzonden door VBW Medisch Adviseurs. Het
doorzenden van deze adviezen naar externe partijen, zoals de (medisch adviseur) van de
aansprakelijke wederpartij is verder een zaak tussen u en Burgers Schaderegelingsbureau.
Welke persoonsgegevens worden gebruikt, verwerkt en opgeslagen?
Burgers Schaderegelingsbureau slaat van uw gewone persoonsgegevens uw NAW-gegevens,
Geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer op, tezamen met de dossierkenmerken van uw
dossier. Dit is nodig voor zowel onze interne bedrijfsvoering / financiële administratie als voor het
kunnen terugvinden van uw dossier.
Uw bijzondere persoonsgegevens bestaan uit o.m.: uw BSN-nummer/Paspoortnummer, uw medisch
dossier / medische gegevens (inclusief expertiserapporten), opdrachten van / correspondentie met u
ende overig bij de schaderegeling betrokken partijen, medische adviezen, zowel van VBW Medisch
Adviseurs als van de medisch adviseur van de wederpartij(en).

Financiele gegevens van u in de vorm van salarisbriefjes, loonstroken, jaaropgaven, boekhoudkundige en fiscale stukken. Deze gegevens worden opgeslagen door Burgers Schaderegelingsbureau,
in schriftelijke vorm en/of digitale vorm. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar onze
Privacy-statement, welke hierbij is gevoegd en/of kunt downloaden op www.burgers-schade.nl
Er worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan nodig om u van dienst te kunnen zijn.
Uw persoonsgegevens kunnen (geanonimiseerd) gebruikt worden voor marketing, het maken van
statistische analyses, onderzoeks- en andere doeleinden.
Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt met uw uitdrukkelijk schriftelijke
toestemming.
Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Wettelijk is Burgers
Schaderegelingsbureau verplicht uw persoonsgegevens minimaal 7 jaar en in sommige gevallen 15
jaar te bewaren. Daarna zullen zij worden vernietigd.

Toestemmingsverklaring:
Indien u akkoord gaat met bovenstaande wordt u verzocht hieronder de betreffende vakjes aan te
kruisen en het formulier vervolgens van uw naam en handtekening te voorzien. Dit formulier zal dan
in onze dossier administratie tegelijk met uw Behandelingsopdracht aan Burgers Schaderegelingsbureau worden bewaard. . Bij vervolgopdrachten is het meezenden van een nieuw informatie- en
toestemmingsformulier niet nodig, tenzij u anderszins beslist in overleg met uw belangenbehartiger.
☐

Ik heb kennis genomen van bovenstaande informatie

☐

Ik ben akkoord met de hierboven beschreven werkwijze met betrekking tot het gebruik en verwerking
van uw gewone en bijzondere persoonsgegevens door Burgers Schaderegelingsbureau.
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