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Privacyverklaring Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun
Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun (hierna: SPKC) vindt de privacy- en gegevensbescherming van
(gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en bezoekers die kennis nemen van informatie via de website
belangrijk.
SPKC heeft daarom de nodige organisatorische en technische beschermingsmaatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen en voldoet aan de eisen van de wetgeving inzake bescherming
persoonsgegevens. Alle data die SPKC verzamelt wordt verwerkt overeenkomstig de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), welke met ingang van 25 mei 2018 in de gehele EU van
kracht is.
Door middel van deze Privacyverklaring willen wij ervoor zorgen dat het u duidelijk is welke
persoonsgegevens SPKC verwerkt, en wat er met die gegevens gebeurt. Deze Privacyverklaring is van
toepassing op alle verwerking van uw persoonsgegevens door of namens SPKC en informeert u over ons
privacy beleid en technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de
persoonsgegevens die wij van u kunnen verzamelen. Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd
aanpassen. Wij publiceren eventuele aanpassingen op deze website, dus raadpleeg deze regelmatig voor
de meest recente versie van onze Privacyverklaring.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
De gegevens die wij registreren zijn de persoonsgegevens die wij als pensioenfonds nodig hebben om uw
pensioenaanspraken en -rechten goed te (laten) administreren. Tevens registreren wij uw
persoonsgegevens om informatieverzoeken of andere vragen adequaat te kunnen afhandelen. Wij
registreren onder andere de volgende gegevens van (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden:
• Naam, adres en woonplaats;
• Burgerservicenummer (BSN);
• Personalia, zoals geslacht, geboortedatum (en overlijdensdatum) en nationaliteit;
• Burgerlijke staat;
• Aanvang en einde van uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving;
• Aanvang en einde van uw dienstverband;
• Pensioensalaris en partimepercentage;
• Bankrekeningnummer;

•
•
•

Pensioenaanspraken en rechten, pensioenverplichtingen;
Gegevens ter vaststelling van arbeidsongeschiktheid;
Andere gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van (wettelijke) regelingen, bijv. de
Pensioenwet

Naast uw gegevens leggen wij onder andere ook de volgende gegevens vast van uw (gewezen) partner en
kinderen:
•
•
•
•
•

Burgerservicenummer (BSN);
Naam, adres en woonplaats;
Geslacht;
Geboortedatum (en overlijdensdatum);
Overige contactgegevens van uw (gewezen) partner en uw kinderen;

Deze persoonsgegevens gebruiken wij om de pensioenaanspraken en -rechten te berekenen en toe te
kennen aan u of uw (gewezen) partner en kinderen.
2. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
SPKC verzamelt, registreert en wisselt informatie uit in het kader van de uitvoering van de
pensioenregeling. Wij verzamelen en registreren uw persoonsgegevens om pensioenaanspraken en
-rechten correct te administreren en om deze aan u uit te keren als u pensioengerechtigde bent. Het
pensioenfonds heeft de uitvoering van de pensioenregeling aan Pensioenbureau Cosun uitbesteed.
Pensioenbureau Cosun behandelt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootste zorg en
beveiliging. Tenzij u ons daartoe machtigt of de wet ons daartoe verplicht, worden uw gegevens niet aan
derden verstrekt, anders dan op grond van de uitvoeringsovereenkomst waarbij uw privacy wordt
gewaarborgd.
Het pensioenfonds registreert enkel de gegevens die nodig zijn voor zijn dienstverlening als
pensioenfonds in de zin van de Pensioenwet. Ook kan het pensioenfonds uw gegevens gebruiken voor
overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsuitvoering van het pensioenfonds.
3. Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor zover nodig voor de uitvoering van de regeling en dan alleen
door daartoe door SPKC aangewezen medewerkers of ander personeel voor of namens SPKC. Hieronder
valt mede personeel van externe partijen voor zover deze partijen in opdracht namens SPKC gegevens
verwerken ten behoeve van door SPKC vastgestelde doelen. SPKC verplicht deze externe partijen om net
zulke strenge veiligheidsmaatregelen te nemen als zij zelf heeft genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen. Voor zover sprake is van doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese
Economische Ruimte (“EER”) wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor een dergelijke
gegevensoverdracht. Behoudens de ter beschikkingstelling aan de hiervoor genoemde partijen zal SPKC
uw persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit noodzakelijk is om haar wettelijke
verplichtingen na te komen.

In geval van onregelmatigheden kan SPKC overgaan tot het doen van aangifte bij de bevoegde
autoriteiten. Ook dan worden uw gegevens gebruikt in overeenstemming met de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) en de Pensioenwet.
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 maximaal te beschermen.
4. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. SPKC neemt voortdurend passende
technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen
onrechtmatige toegang, verlies, verwijdering, openbaring en oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en
integriteit van uw persoonsgegevens te bewaken. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en
waar nodig geactualiseerd.
5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
SPKC bewaart uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden als genoemd in deze
Privacy policy.
6. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door SPKC of indien u uw
persoonsgegevens die SPKC heeft verwerkt wil inzien, laten verwijderen, laten corrigeren, wijzigen,
bezwaren heeft tegen de verwerking of hangende deze verzoeken uw recht van beperking wil inroepen,
kunt u contact opnemen met SPKC via de onderstaande contactgegevens. Wij hebben uw gegevens wel
nodig om uw pensioen te regelen. Wanneer u gebruik wil maken van uw rechten geldt dat wij voldoende
zekerheid over uw identiteit moeten hebben. SPKC zal in beginsel binnen één maand inhoudelijk op uw
verzoek reageren.
Indien u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door of namens SPKC kunt u een
klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
7. Website en links naar andere websites
Bij het bezoek van onze website registreren wij informatie over uw bezoek aan de website (zoals IP adres,
provider, browsertype, pagina’s geopend op de website, tijdstip van bezoek). We kunnen ook bepaalde
persoonsgegevens van u verkrijgen door gebruik te maken van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die
de browser 'onthoudt' en op verzoek van de website op uw computer bewaart. Met behulp van de cookie,
in de functie van geheugensteuntje, kan de website bepaalde informatie onthouden zodat dit niet opnieuw
ingetypt hoeft te worden.

Onze website kan links naar externe websites bevatten. Deze externe websites kunnen andere privacy
regels hanteren. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om hierop te letten en te controleren alvorens
informatie ter beschikking te stellen aan deze websites. SPKC is niet verantwoordelijk voor de privacy
regels die gelden op deze externe websites.
8. Wijzigingen en contact
SPKC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. Wij
adviseren u de privacyverklaring met regelmaat te lezen. Op deze webpagina vindt u steeds de actuele
privacyverklaring.
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
zich schriftelijk of per e-mail wenden tot:
Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun
Postbus 3411, 4800 MG Breda
e-mail : pensioenbureau@cosun.com

Breda, 15 mei 2018

