
Privacyverklaring Schade Regie Centrum 
 
Deze verklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door het Schade Regie Centrum. Het 
Schade Regie Centrum verwerkt uw gegevens omdat u gebruik maakt van de diensten van het 
Schade Regie Centrum, of omdat u zelf uw gegevens aan ons heeft verstrekt zodat wij contact met u 
op kunnen nemen. 
 
Het Schade Regie Centrum verwerkt de volgende gegevens: voor- en achternaam, geboortedatum, 
adresgegevens, telefoonnummer en emailadres. Eventueel worden ook gegevens met betrekking tot 
uw brandverzekering door ons verwerkt zoals de naam van uw verzekeraar, het polis- en 
schadenummer. 
 
Wij verwerken en gebruiken deze gegevens enkel en alleen met als doel de opdracht, die wij van u of 
van uw verzekeraar ontvangen, uit te kunnen voeren. Gegevens die tijdens onze opname ter plaatse 
worden verzameld en/of foto’s van de schade worden alleen verwerkt en gebruikt voor uitoefening 
van de door u of uw verzekeraar verstrekte opdracht. Deze gegevens kunnen worden gedeeld met de 
bij het Schade Regie Centrum aangesloten herstelbedrijven en met uw verzekeraar of de door uw 
verzekeraar, of door u zelf, ingeschakelde schade-expert zolang deze gegevensuitwisseling 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Uw gegevens kunnen ook uitgewisseld worden 
indien het Schade Regie Centrum daartoe wettelijk verplicht is of door een rechterlijke uitspraak 
daartoe wordt gedwongen. 
 
Het Schade Regie Centrum bewaart uw gegevens voor de duur van maximaal vijf jaar na sluiting van 
ons dossier. 
 
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te 
verwijderen. U kunt hiervoor schriftelijk een verzoek indienen en dit verzoek per email verzenden 
naar info@srcherstel.nl. Voor vragen hierover kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen op 
telefoonnummer 0165 – 328 095. 
 
Het Schade Regie Centrum heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens veilig te 
verwerken, op te slaan en te gebruiken.  
 
Voor vragen of opmerkingen over deze verklaring of over uw gegevensverwerking kunt u altijd 
contact met ons opnemen. 
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