SAMENVATTING PRIVACYBELEID
Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot
1. Inleiding
Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot (hierna: het pensioenfonds) verwerkt
persoonsgegevens van pensioendeelnemers. Jij moet er op kunnen vertrouwen dat wij op
een veilige en zorgvuldige manier omgaan met je persoonsgegevens. In het privacy beleid is
vastgelegd op welke wijze het pensioenfonds omgaat met (de verwerking van)
persoonsgegevens en privacy.
Belangrijke opmerking: dit document is een samenvatting van ons privacy beleid om je een
beeld te geven van hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Klik door voor het volledige
beleid.
Wetgeving en definities
Het pensioenfonds voldoet met haar privacy beleid aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). De AVG is Europees beleid en zorgt voor de privacy rechten
van jou als betrokkene bij het pensioenfonds en bepaalt de verantwoordelijkheden van het
pensioenfonds.
Rollen en verantwoordelijkheden
Het bestuur van het pensioenfonds is verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de verwerking
van persoonsgegevens die door of namens het pensioenfonds plaatsvindt. Omdat ons
pensioenfonds op grote schaal persoonsgegevens verwerkt, heeft het bestuur een Privacy
Officer aangesteld die als taak heeft de betreffende privacywetgeving te handhaven en te
bevorderen.

2. Uitgangspunten voor verwerking
Wij respecteren de privacy van iedere betrokkene bij het pensioenfonds en nemen bij de
verwerking van persoonsgegevens de volgende uitgangspunten in acht:
- Communicatie en transparantie:
Als je hierom vraagt, informeren wij je op een begrijpelijke wijze welke
persoonsgegevens waar en waarom door ons worden verwerkt.
Zie hiervoor tevens onze privacy verklaring.
- Doel- en rechtmatigheid:
Persoonsgegevens worden door ons alleen verzameld en verwerkt in lijn met het doel
van het pensioenfonds zoals vastgelegd in wetgeving, pensioenreglementen en
overeenkomsten.
- Bijzondere gegevens:
Wij verzamelen en verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens,
behalve informatie over iemands gezondheid in de vorm van een
arbeidsongeschiktheidspercentage, nodig voor het vaststellen van een premievrijstelling.
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Wijze van verwerking:
Het pensioenfonds hanteert het principe van ‘minimale gegevensverwerking’. Wanneer
wij met minder of zelfs zonder persoonsgegevens hetzelfde doel kunnen bereiken, kiezen
we daarvoor.
Wij dragen er daarnaast actief aan bij dat verwerkte gegevens juist en actueel zijn.
Bewaren:
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van onze
taken en nemen daarbij ook de wettelijke verplichting uit hoofde van bewaartermijnen in
acht.
Beveiliging:
Het pensioenfonds zorgt voor beveiligingsmaatregelen die ongeoorloofde toegang tot of
gebruik van persoonsgegevens zo veel mogelijk voorkomt.

3. Rechten van betrokkenen
Inzake persoonsgegevens heb jij als betrokkene van het pensioenfonds onder meer de
volgende rechten:
- Inzage
- Rectificatie
- Beperking (daar waar mogelijk voor jouw pensioenopbouw of uitkering)
- Bezwaar
- Dataportabiliteit
- Wissen (recht op vergetelheid)
Om gebruik te maken van deze rechten kan je een verzoek indienen bij het pensioenfonds.
Wij hebben maximaal vier weken de tijd vanaf de ontvangst van het verzoek, om te
beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Vervolgens nemen wij contact met je op. Als
wij deze verplichting niet nakomen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP).

4. Verplichtingen verantwoordelijke
Wij zijn verantwoordelijk voor het aanleggen van een register waar alle verwerkingen worden
opgenomen. Elk register bevat een beschrijving van de verwerking en welke gegevens
daarvoor worden gebruikt.
Geautomatiseerde verwerkingen
Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit van ons dat uitsluitend
gebaseerd is op een geautomatiseerde gegevensverwerking en waaraan voor jou
rechtsgevolgen zijn verbonden of dat jou in aanmerkelijke mate treft. Als voorbeeld kun je
denken aan een besluit gebaseerd op persoonsprofilering uitsluitend op basis van je
gegevens.
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Datalekken
Bij een datalek zijn persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking,
als gevolg van een inbreuk op de beveiliging. De verantwoordelijke, het pensioenfonds,
meldt een geconstateerd datalek meteen (in ieder geval binnen 72 uur) bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

5. Verwerkers
Uitbesteding aan een verwerker
Een verwerker is een partij die ten behoeve van het pensioenfonds persoonsgegevens
verwerkt. Essentieel hierbij is dat de gegevens alleen in opdracht van ons mogen worden
verwerkt en niet voor eigen doeleinden van de verwerker. Een verwerker van het
pensioenfonds is bijvoorbeeld AZL, als uitvoerend administrateur van je pensioen.
Met verwerkers sluiten wij een overeenkomst. Uitzonderingen zijn verwerkers, zoals het
CBS, de belastingdienst en het UWV. Deze instanties verwerken de gegevens op grond van
hun eigen (wettelijke) taken en zijn zelf verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

6. Non-Compliance & Klachten
Non-Compliance
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft tot taak de naleving van de verplichtingen ingevolge
de bescherming van persoonsgegevens te monitoren en te handhaven. De Autoriteit
Persoonsgegevens heeft de bevoegdheid tot het opleggen van corrigerende maatregelen bij
het pensioenfonds, oplopend van een waarschuwing tot een boete die kan oplopen tot € 20
miljoen.
Klachten & Schadevergoeding
Je hebt het recht om zelf een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen als je
van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens inbreuk maakt op de
bescherming persoonsgegevens op basis van de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt
een onderzoek in en stelt je in kennis van de voortgang en de uitspraak over de klacht. De
Autoriteit Persoonsgegevens faciliteert de indiening van een klacht kosteloos.
Als je materiële of immateriële schade hebt geleden als gevolg van een inbreuk op de
bescherming van persoonsgegevens op basis van de AVG, heb je het recht op een
schadevergoeding van ons of van de verwerker van de gegevens voor de geleden schade.
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Vragen
Heb je vragen over de toepassing van de bescherming van persoonsgegevens binnen het
pensioenfonds, de AVG, andere privacyregelgeving of over dit beleid? Neem dan via het
bestuursbureau contact op met de Privacy Officer van het pensioenfonds.

7. Inwerkingtreding
Het privacy beleid is in werking getreden na goedkeuring door het bestuur van het
pensioenfonds op 12 april 2018 en wordt minimaal eens in de twee jaar door ons
geëvalueerd.
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