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Utrecht, juni 2018   

Onderwerp: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Geachte <aanhef>, 
Het kan u bijna niet ontgaan zijn maar per 25 mei 2018 is de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is een vernieuwde privacywet van de Europese 
Unie. De bestaande wet was aan vernieuwing toe, omdat de technologische mogelijkheden en het 
(online) dataverkeer enorm zijn toegenomen. Doel van deze vernieuwde wet is het optimaal 
waarborgen van de privacy van persoonsgegevens. Dus ook die van u en uw eventuele partner en 
kinderen die geregistreerd zijn bij ons fonds! 
 
De AVG brengt meer en andere verantwoordelijkheden met zich mee voor organisaties die werken 
met persoonsgegevensbestanden. Dit geldt dus ook voor ons pensioenfonds, onze administrateur 
Conduent en andere partijen waar ons pensioenfonds of Conduent werk aan heeft uitbesteed. 
 
Wij kunnen ons werk niet goed doen zonder het verzamelen en verwerken van persoonlijke 
gegevens. Hoe moeten wij anders uw opgebouwde pensioen administreren of uw pensioen 
uitkeren? Wij verzamelen echter uitsluitend die persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben.  
 
Wij hebben het altijd al belangrijk gevonden om op een zorgvuldige en veilige manier met uw 
persoonsgegevens of die van uw eventuele partner en kinderen om te gaan. Vanaf 25 mei 2018 
moeten wij nu ook kunnen aantonen dat wij netjes omgaan met deze persoonsgegevens, dat is onze 
verantwoordingsplicht. Wij zijn dan niet alleen aanspreekbaar op het correct omgaan met 
privacygegevens, maar wij moeten hier ook bewijs van kunnen overleggen.  
 
Wat mag u van ons verwachten? 

• Wij doen er als pensioenfonds alles aan om structureel te voldoen aan algemene eisen met 
betrekking tot IT beveiliging.  

• Wij hebben een procedure voor het melden van data lekken bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens en indien nodig informeren van betrokkenen, zoals de deelnemers.  

• Wij hebben procedures om ervoor te zorgen dat wij kunnen voldoen aan verzoeken van 
personen over het uitoefenen van hun rechten op grond van de nieuwe wetgeving, zoals het 
recht van inzage in en rectificatie van of het wissen van gegevens, en het recht van bezwaar 
tegen de verwerking. 

• Wij houden een register bij van alle activiteiten waarbij persoonsgegevens door of namens 
het pensioenfonds worden verwerkt, zodat wij weten waar en in welke systemen wij 
persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen.  

• Wij sluiten overeenkomsten met derden (verwerkers) met wie wij zaken doen, waarbij wij 
passende contractuele bepalingen hanteren met betrekking tot de bescherming van 
persoonsgegevens.  
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• Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris ziet erop 

toe dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende 
wetgeving en de gedragsregels. 

• In onze privacy verklaring zorgen wij voor transparantie over onze verwerkingsactiviteiten.  
 

Meer details? Lees de privacyverklaring op onze website (www.pfpepsico.nl). Hierin staan ook de 
contactgegevens van Conduent en de Functionaris Gegevensbescherming mocht u vragen hebben 
over de privacy van uw persoonsgegevens. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
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