Privacy Verklaring Pensioenfonds Scildon
Als u deelnemer wordt van het Pensioenfonds Scildon verwerken wij
persoonsgegevens van u die wij via uw werkgever krijgen, zoals uw naam,
geboortedatum, en adresgegevens. Omdat wij uw privacy heel belangrijk vinden,
behandelen wij deze persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid. Daarbij
houden wij ons strikt aan de geldende privacy wet- en regelgeving. In deze privacy
verklaring leggen we uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en wat uw
rechten zijn.
•

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is elk gegeven over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct
over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

•

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Voor het nakomen en uitvoeren van de pensioentoezegging ontvangen wij via
uw (gewezen) werkgever Scildon onder meer:
uw naam- en adresgegevens
uw geboortedatum
uw telefoonnummer
uw e-mailadres
uw burgerservicenummer
uw bankrekeningnummer
een kopie van uw identiteitsbewijs
uw geslacht
uw burgerlijke staat
uw gegevens over relaties: partner, eventuele partners(s) en eventuele
kinderen

•

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens precies?
Uw persoonsgegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
Voor het uitvoeren van uw pensioenregeling. Dit betekent dat we de
gegevens gebruiken om:
1. Correct en tijdig pensioen aan u of andere gerechtigden te kunnen
uitkeren. Daarbij hebben wij de pensioenadministratie uitbesteed.
2. Wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de pensioenregeling na te
komen zoals bij uitkering, het inhouden van loonbelasting en premies
werknemersverzekeringen.

Politie, Justitie en inlichtingendiensten kunnen ook informatie bij ons
opvragen, evenals de toezichthouders de Autoriteit Financiële Markten, de
Nederlandsche Bank en de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarbij dienen zij
rekening te houden met de geldende wetgeving.
•

Met wie delen we uw persoonsgegevens?
Hieronder volgt een overzicht van derde partijen waarmee we uw gegevens
kunnen delen:
Wij delen uw persoonsgegevens met dienstverleners die wij hebben
ingeschakeld om de pensioenadministratie te verrichten. Via deze
dienstverleners ontvangt u bijvoorbeeld uw startbrief en het Uniform
Pensioenoverzicht. Daarbij sluiten wij met deze dienstverleners een
verwerkersovereenkomst zodat een strikte naleving van de privacywetgeving
is geborgd en uw gegevens optimaal worden beschermd.
De overheid heeft persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van haar
taken, bijvoorbeeld voor de belastingaangifte. Op grond van onze wettelijke
plicht dienen wij uw gegevens aan de Belastingdienst te rapporteren.
Politie, justitie en inlichtingendiensten kunnen ook informatie bij ons opvragen.
Bij fraude of misbruik kunnen we aangifte doen en geven we
persoonsgegevens door aan politie en justitie. Daarbij dienen zij rekening te
houden met de geldende wetgeving.
Toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank (DNB),de Autoriteit
Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) mogen
onderzoek verrichten bij ons. Daarbij is het mogelijk dat zij persoonsgegevens
opvragen.
Wij delen uw persoonsgegevens met Mijnpensioenoverzicht.nl
Mijnpensioenoverzicht.nl wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister
(SPR). De SPR is een samenwerkingsverband tussen de Sociale
Verzekeringsbank (SVB), de Pensioenfederatie en het Verbond van
Verzekeraars.

•

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
Persoonsgegevens worden na de beëindiging van een uitkering of na een
uitgaande waardeoverdracht nog 7 jaar bewaard. Na deze termijn zullen we
deze gegevens verwijderen.

•

Wat zijn uw rechten?
Omdat u ons uw persoonsgegevens toevertrouwt, heeft u verschillende
rechten:
Recht op inzage:
o U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u
kunt vragen welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd. U heeft
alleen recht op inzage van uw eigen gegevens en niet ten aanzien van
informatie over anderen. Wanneer u ons om inzage in uw
persoonsgegevens verzoekt, worden deze pas aan u verstrekt via
telefoon, e-mail of brief als wij voldoende zekerheid hebben over uw
identiteit. Dit doen wij om uw privacy optimaal te beschermen.
Recht op rectificatie:
o Met uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig om. Dit betekent onder
meer dat wij ons inspannen om uw persoonsgegevens up-to date te
houden. Toch kan het gebeuren dat er onjuistheden zijn in uw
persoonsgegevens of dat ze onvolledig zijn. U heeft het recht om
rectificatie van uw persoonsgegevens van ons te vragen door ons
bijvoorbeeld een verklaring te sturen met de juiste gegevens. Wij zullen
uw gegevens dan zo snel mogelijk aanpassen.
Recht op verwijdering:
o Als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor
u ze ons heeft gegeven, heeft u het recht om verwijdering van uw
persoonsgegevens van ons te vragen.
Recht van beperking
o In bepaalde situaties heeft u het recht om het gebruik van uw
persoonsgegevens tijdelijk door ons stop te zetten. Dit is bijvoorbeeld
het geval als u de juistheid van onze weergave van uw
persoonsgegevens betwist en wij hier onderzoek naar doen.
Recht op overdracht van gegevens:
o U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft
toevertrouwd in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare
vorm te verkrijgen, bijvoorbeeld in pdf zodat u dit kunt overdragen aan
een derde partij.

•

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Wilt u een recht op:
inzage
rectificatie
verwijdering
bezwaar
beperking
overdracht van gegevens,
uitoefenen, dan kunt u dat doen:
Door te mailen naar: Ingrid.Huffels@appelpensioen.nl.
Door te bellen naar: 085 – 2104094
Door een brief te sturen naar:
Pensioenfonds Scildon
T.a.v. Ingrid Huffels
Postbus 30396
1303 AJ ALMERE

•

Als U niet tevreden bent met de manier waarop uw persoonsgegevens
worden verwerkt of over de manier waarop wij zijn omgegaan met uw
privacy.
Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw persoonsgegevens worden
verwerkt, of met de manier waarop wij zijn omgegaan met uw privacy dan
kunt u hierover klagen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u van mening
bent dat wij niet zorgvuldig genoeg zijn omgegaan met uw
persoonsgegevens. Als u vragen of opmerkingen heeft over de manier
waarop wij met uw persoonsgegevens en privacy omgaan, kunt u contact
opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via:
functionaris.gegevensbescherming@scildon.nl ter attentie van Pensioenfonds
Scildon.
U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze houdt
toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U kunt uw klacht indienen
via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Als u het niet eens bent met de manier waarop wij zijn omgegaan met uw
klacht kunt u ook naar de civiele rechter of naar de Ombudsman Pensioenen.

• Over deze privacy verklaring
Deze privacy verklaring is van Pensioenfonds Scildon. Deze privacy verklaring
kan worden aangepast. Dat doen wij als de wet of ons beleid verandert. Wij
raden u aan om de privacy verklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een
bezoek aan onze website. Bij belangrijke en fundamentele wijzigingen zullen we
u expliciet wijzen op de gemaakte aanpassingen.
Een meest actuele versie van deze privacy verklaring vindt u op
pensioenfonds.scildon.nl
De laatste wijziging was in april 2018.
Pensioenfonds Scildon heeft als:
POSTADRES
Postbus 4
1200 AA HILVERSUM
BEZOEKADRES
Laapersveld 68
1213 VB Hilversum

