
Privacyverklaring 

Verklaring over de bescherming van uw persoonsgegevens 

Bij de uitvoering van haar werkzaamheden verwerkt het pensioenfonds persoonsgegevens van 

natuurlijke personen, waaronder deelnemers, gewezen deelnemers, partners, gewezen partners en 

pensioengerechtigden. Het pensioenfonds respecteert de privacy van iedere persoon (betrokkene) en is 

bij de verwerking van persoonsgegevens gebonden aan de bestaande wet- en regelgeving, waaronder 

de Algemene verordening gegevensbescherming. 

In deze verklaring is de wijze waarop het pensioenfonds persoonsgegevens verwerkt en invulling geeft 

aan haar verplichtingen beschreven. 

Doelen van het pensioenfonds 

Het pensioenfonds is uitvoerder van de pensioenovereenkomst tussen werkgever en de werknemers. 

Voor een juiste uitvoering dient het pensioenfonds te beschikken over persoonsgegevens. De doelen 

van het pensioenfonds zijn: 

 de vaststelling van de pensioenaanspraken en pensioenrechten; 

 de uitbetaling van de pensioenen; 

 het berekenen, vastleggen en innen van premies; 

 een adequate communicatie met iedere betrokkene; 

 de uitvoering van de pensioenwet en overige regelgeving. 

Welke persoonsgegevens heeft het pensioenfonds? 

Om de werkzaamheden correct te kunnen uitvoeren heeft het pensioenfonds de volgende 

persoonsgegevens nodig: 

 naam, adres en eventueel e-mailadres 

 burgerservicenummer (BSN) 

 IBAN 

 geboortedatum 

 geslacht 

 gegevens over relaties: eventuele (ex-)partner(s) en eventuele kinderen 

 gegevens over dienstverbanden, personeelsnummer, salarisgegevens en deeltijdfactoren 

 gegevens over arbeidsongeschiktheid (datum en mate van arbeidsongeschiktheid) 

 datum uitdiensttreding 

 datum pensionering 

 overlijdensdatum 

Het pensioenfonds verwerkt alleen die persoonsgegevens, die nodig zijn om haar werkzaamheden 

correct en volledig uit te kunnen voeren. Naast deze noodzakelijke gegevens administreert het 

pensioenfonds geen andere persoonsgegevens. 

Verkrijging van uw persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden aan het pensioenfonds verstrekt door de werkgever, Basis Registratie 

Personen en uzelf. 

Bewaren van uw persoonsgegevens 

Het pensioenfonds bewaart uw persoonsgegevens in ieder geval zolang ze deze nodig heeft om haar 

werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bij het pensioenfonds 

aanwezig blijven zolang er sprake is van een pensioenaanspraak of pensioenrecht voor u. 
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Nadat u geen pensioenaanspraak of pensioenrecht meer heeft, houdt het pensioenfonds de 

persoonsgegevens nog 7 jaar vast. Alleen in geval uw pensioen is afgekocht of overgedragen vóór uw 

pensioendatum, bewaren we de gegevens tot 7 jaar na uw AOW-leeftijd. 

Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Het pensioenfonds heeft de nodige voorzieningen getroffen van technische en organisatorische aard ter 

bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies of beschadiging. Bij een eventueel verlies, 

diefstal of beschadiging is het pensioenfonds in staat om de gegevens te herstellen. 

Verstrekken van uw persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden niet alleen aan u verstrekt. Om onze taken correct en volledig uit te 

kunnen voeren worden (delen van) uw persoonsgegevens ook verstrekt aan het Pensioenregister, het 

CBS en andere pensioenuitvoerders ingeval van waardeoverdracht. 

Wat zijn uw rechten? 

U heeft ten aanzien van de persoonsgegevens die bij het pensioenfonds geadministreerd zijn een aantal 

rechten. 

a. Recht van inzage 

U kunt het pensioenfonds om inzage in uw persoonsgegevens vragen. Het pensioenfonds zal u 

binnen een maand over uw aanvraag informeren. 

 

b. Recht op correctie of aanvulling 

Nadat u uw persoonsgegevens heeft ingezien, kunt u het pensioenfonds vragen om de gegevens te 

corrigeren dan wel aan te vullen, indien u aantoont dat de bij het pensioenfonds aanwezige 

gegevens niet correct of incompleet zijn. 

 

c. Recht op verwijdering 

U heeft het recht om het pensioenfonds te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Omdat 

het pensioenfonds alleen die gegevens administreert en verwerkt die noodzakelijk zijn voor een 

correcte uitvoering van de werkzaamheden, zal in het algemeen uw verzoek om gegronde redenen 

niet kunnen worden gehonoreerd. 

Mocht u het niet eens zijn over de wijze waarop u door het pensioenfonds bent geïnformeerd en u 

wenst een klacht in te dienen, dan kunt u uw klacht indienen bij het pensioenfonds. De geldende 

‘Klachten en geschillenprocedure’ van het pensioenfonds is op de website te vinden. 

Onze contactgegevens 

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, over uw persoonsgegevens of over uw rechten, dan kunt u 

contact met ons opnemen. We zijn als volgt te bereiken: 

Stichting Pensioenfonds Sagittarius 

Brediusweg 57A 

1401 AD  BUSSUM 

E-mail: info@pensioenfonds-sagittarius.nl 

Telefoon: 035-7110885 
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