Privacybeleid Pensioenfonds Delta Lloyd
1. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond
Doelbindine en beperkine
Het pensioenfonds verzamelt en verwerkt slechts de persoonseeeevens die nodie zijn voor de
voleende doeleinden:
1. De uitvoerine van de pensioenovereenkomst tussen de deelnemer en de werkeever
2. De wettelijke verplichtineen die op het pensioenfonds rusten.
Het pensioenfonds verzamelt en verwerkt persoonseeeevens slechts voor bovenstaande
doeleinden en niet voor andere doeleinden, zoals marketine en profilerine.
Rechtmatiee verkrijeine
Het pensioenfonds verkrijet de persoonseeeevens rechtmatie. Het pensioenfonds verkrijet de
persoonseeeevens op erond van
1. de pensioenovereenkomst tussen de werkeever en de deelnemer en
2. de uitvoerinesovereenkomst die de werkeever met het pensioenfonds heeft eesloten;
3. het pensioenreelement;
4. wet- en reeeleevine.
De verschaffine van persoonseeeevens en de verwerkine van persoonseeeevens berust niet op
toestemmine van de (eewezen) deelnemer of diens nabestaande of andere belanehebbende of
een overeenkomst met de (eewezen) deelnemer of diens nabestaande of een andere
belanehebbende.

2. Beveiliging en geheimhouding
Het pensioenfonds beschermt persoonseeeevens met passende beveilieinesmaatreeelen die
redelijke waarboreen bieden teeen risico's van verlies of oneeautoriseerde toeeane, vernietieine,
eebruik, wijzieine of openbaarmakine van eeeevens.
Het pensioenfonds houdt de persoonseeeevens eeheim voor onbevoeeden en personen die
niets met de verwerkine van doen hebben. Dat zijn ook ex-echteenoten en advocaten, zelfs
advocaten van de (eewezen) deelnemer.
Het pensioenfonds deelt persoonseeeevens niet met derden, tenzij de wet of de rechter het
pensioenfonds daartoe verplicht.

3. Melding
Het pensioenfonds meldt de verwerkine van persoonseeeevens aan bij de Autoriteit
Persoonseeeevens, tenzij het pensioenfonds een privacy officer heeft.
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4. Datalekken
Persoonseeeevens moeten beveilied zijn. Er is sprake van een datalek
• als er inbreuk wordt eemaakt op de beveilieine,
• als daarbij persoonseeeevens onrechtmatie zijn verwerkt of verloren zijn eeeaan,
• als er een aanzienlijke kans is dat er ernstiee nadeliee eevoleen zijn voor de beschermine
van persoonseeeevens is. Het eaat dan om
o Geeevens over de financiële of economische situatie: salaris en
pensioeneeeevens, eebruikersnamen en inloecodes
o Geeevens die kunnen leiden tot persoonsfraude, zoals BSN, paspoort of
identiteitskaart of rijbewijs.
Het pensioenfonds meldt een datalek aan de Autoriteit Persoonseeeevens en aan deeene van
wie de data zijn eelekt.

5. Verantwoordelijk
Het pensioenfonds is verwerker en dus verantwoordelijk voor de persoonseeeevens.
Het pensioenfonds verwerkt persoonseeeevens in overeenstemmine met de Wet beschermine
persoonseeeevens, de Aleemene Verordenine Geeevensbeschermine en de Gedraescode
Verwerkine Persoonseeeevens Financiële Instellineen.

6. Transparantie
Het pensioenfonds is volledie transparant over de praktijk en het beleid met betrekkine tot het
verwerken van persoonseeeevens. De verwerkineen zijn eemakkelijk inzichtelijk en actueel.
Het pensioenfonds houdt de beschrijvine van de verwerkine, de aard van de aanweziee
persoonseeeevens en de hoofddoelen van het eebruik dienen altijd up to date.
De identiteit en de verantwoordelijke proceseieenaar voor de verwerkine is altijd bekend.

7. Persoonsgegevens
Dat zijn
1. Naam
2. Adres
3. Woonplaats
4. E-mailadres
5. Bankrekeninenummer
6. Bureerservicenummer (BSN)
7. Geslacht
8. Geboorte- en Overlijdensdatum
9. Datum huwelijk, aanvane eereeistreerd partnerschap of eezamenlijke huishoudine
10. Geeevens van echtscheidine einde eereeistreerd partnerschap of eezamenlijke huishoudine
11. Geeevens van (ex)partners(s) en eventuele kinderen, waaronder naam, eeboorte- en
overlijdensdatum, eeslacht, adres bankrekeninenummer en Bureerservicenummer
12. Geeevens over dienstverband, waaronder aanvane en einde dienstverband salariseeeevens,
pensioeneevende toeslaeen en deeltijdfactoren
13. Geeevens over vrijwilliee voortzettine van de pensioendeelnemine
14. Geeevens over arbeidsoneeschiktheid, inclusief WIA- en WAO-uitkerineen
15. Geeevens over in- en uiteaande waardeoverdracht
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16. Ineanes- en einddatum van pensioen of uitkerine.
17. Curriculum vitae.
Andere persoonseeeevens, zoals nationaliteit verwerkt het pensioenfonds niet.
Ook eeen bijzondere eeeevens, zoals eeeevens over eodsdienst of levensovertuieine, ras,
politieke eezindheid, eezondheid, seksuele leven en het lidmaatschap van een vakverenieine zijn
bijzondere eeeevens en strafrechtelijke persoonseeeevens.

8. Verkrijgen persoonsgegevens
Verkrijeine van derden
Het pensioenfonds verkrijet de voleende persoonseeeevens van de werkeever.
1. Naam
2. Adres
3. Woonplaats
4. E-mailadres
5. Bureerservicenummer (BSN)
6. Geslacht
7. Geeevens over dienstverband, waaronder aanvane en einde dienstverband
salariseeeevens, pensioeneevende toeslaeen en deeltijdfactoren
8. Geeevens over arbeidsoneeschiktheid, inclusief WIA- en WAO-uitkerineen.
Het pensioenfonds verkrijet de voleende eeeevens van de Basisreeistratie Persoonseeeevens
1. Adres
2. Woonplaats
3. Bureerservicenummer (BSN)
4. Geboorte- en Overlijdensdatum
5. Datum huwelijk, aanvane eereeistreerd partnerschap
6. Geeevens van echtscheidine einde eereeistreerd partnerschap
7. Geeevens van (ex)partners(s) en eventuele kinderen, waaronder naam, eeboorte- en
overlijdensdatum, eeslacht, en Bureerservicenummer.
Het pensioenfonds verkrijet de voleende eeeevens van het UWV:
Geeevens over arbeidsoneeschiktheid, inclusief WIA- en WAO-uitkerineen en inkomsten.
Verkrijeine van betrokkenen
Het pensioenfonds verkrijet de voleende eeeevens van de (eewezen) deelnemer
1. Datum aanvane eezamenlijke huishoudine
2. Geeevens van einde eezamenlijke huishoudine
3. Geeevens van (ex)partners(s) en eventuele kinderen, waaronder naam, eeboorte- en
overlijdensdatum, eeslacht, adres bankrekeninenummer en Bureerservicenummer
Het pensioenfonds verkrijet de voleende eeeevens van de ex-partner/ nabestaande partner van
de (eewezen) deelnemer:
1. Naam
2. Adres
3. Woonplaats
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4. E-mailadres
5. Bankrekeninenummer
6. Bureerservicenummer (BSN)
7. Geslacht
8. Geboortedatum
9. Datum aanvane eezamenlijke huishoudine
10. Geeevens van einde eezamenlijke huishoudine
11. Geeevens van eventuele kinderen, waaronder naam, eeboortedatum, eeslacht, adres en
Bureerservicenummer.
Het pensioenfonds verkrijet de voleende eeeevens van de leden van organen van het
pensioenfonds
1. Naam
2. Adres
3. Woonplaats
4. E-mailadres
5. Bankrekeninenummer, indien het pensioenfonds vereoedineen of belonineen uitkeert,
6. Geslacht
7. Kopie identiteitsbewijs
8. Curriculum Vitae.

9. Te verstrekken informatie
Het pensioenfonds verstrekt aan de deelnemer de voleende informatie:
1. de identiteit en de contacteeeevens van het pensioenfonds en van de uitvoerder van het
pensioenfonds;
2. de contacteeeevens van de functionaris voor eeeevensbeschermine;
3. de verwerkinesdoeleinden waarvoor de persoonseeeevens zijn bestemd, en de
rechtserond voor de verwerkine;
4. de betrokken cateeorieën van persoonseeeevens;
5. de ontvaneers of cateeorieën van ontvaneers van de persoonseeeevens;
6. in voorkomend eeval, dat de het pensioenfonds het voornemen heeft de
persoonseeeevens door te eeven aan een ontvaneer in een derde land of aan een
internationale oreanisatie;
• of er al dan niet een besluit van de Europese Commissie voor de dooreifte
bestaat;
• of dooreifte plaatsvindt op basis bindende bedrijfsvoorschriften plaatsvindt, of in
afwijkine
• of in het belane van het pensioenfonds is,
• of voor de dooreifte is voldaan aan de wettelijk vooreeschreven voorwaarden,
waaronder instemmine van de betrokkene, eewichtiee redenen van aleemeen
belane, noodzaak voor het pensioenfonds, beschermine van vitale belaneen van
de betrokkene of andere personen;
• en welke de passende of eeschikte waarboreen zijn, hoe er een kopie van kan
worden verkreeen of waar ze kunnen worden eeraadpleeed.
7. de periode eedurende welke de persoonseeeevens zullen worden opeeslaeen, of indien
dat niet moeelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
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8. de eerechtvaardiede belaneen van het pensioenfonds of van een derde, indien de
verwerkine op die belaneen is eebaseerd;
9. dat de betrokkene het recht heeft
a) het pensioenfonds te verzoeken
i. om inzaee van en rectificatie of
ii. om beperkine van de hem betreffende verwerkine,
b) alsmede het recht teeen verwerkine van bezwaar te maken;
10. dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende
autoriteit;
11. de bron waar de persoonseeeevens vandaan komen, en in voorkomend eeval, of zij
afkomstie zijn van openbare bronnen.

Het pensioenfonds verstrekt de hiervoor eenoemde informatie:
a. binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen één maand na de verkrijeine van de
persoonseeeevens, afhankelijk van de concrete omstandieheden waarin de
persoonseeeevens worden verwerkt;
b. indien de persoonseeeevens zullen worden eebruikt voor communicatie met de
(eewezen) deelnemer, uiterlijk op het moment van het eerste contact met de
deelnemer; of
c. indien verstrekkine van de eeeevens aan een andere ontvaneer wordt overwoeen,
uiterlijk op het tijdstip waarop de persoonseeeevens voor het eerst worden verstrekt.
Als het pensioenfonds de persoonseeeevens wil eaan verwerken voor een ander doel dan dat
waarvoor de persoonseeeevens zijn verkreeen, verstrekt het pensioenfonds de (eewezen)
deelnemer vóór die verdere verwerkine informatie over dat andere doel en alle relevante
verdere informatie.

10.

Rechten van de betrokkene

De Wet Beschermine Persoonseeeevens eeeft aan de betrokken bureer een aantal rechten.
Recht van inzaee
1.De (eewezen) deelnemer heeft het recht om van het pensioenfonds uitsluitsel te verkrijeen
over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonseeeevens en, wanneer dat het
eeval is, om inzaee te verkrijeen van die persoonseeeevens en van de voleende informatie:
a) de verwerkinesdoeleinden;
b) de betrokken cateeorieën van persoonseeeevens;
c) de ontvaneers of cateeorieën van ontvaneers aan wie de persoonseeeevens zijn of
zullen worden verstrekt, met name ontvaneers in derde landen of internationale
oreanisaties;
d) indien moeelijk, de periode eedurende welke de persoonseeeevens naar verwachtine
zullen worden opeeslaeen, of indien dat niet moeelijk is, de criteria om die termijn te
bepalen;
e) dat de betrokkene het recht heeft de verwerkinesverantwoordelijke te verzoeken dat
persoonseeeevens worden eerectificeerd of eewist, of dat de verwerkine van hem
betreffende persoonseeeevens wordt beperkt, alsmede het recht teeen die
verwerkine bezwaar te maken;
f) dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende
autoriteit;
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e) wanneer de persoonseeeevens niet bij het pensioenfonds worden verzameld, alle
beschikbare informatie over de bron van die eeeevens;
h) het bestaan van eeautomatiseerde besluitvormine, met inbeerip van de profilerine,
en, ten minste in die eevallen, nuttiee informatie over de onderlieeende loeica,
alsmede het belane en de verwachte eevoleen van die verwerkine voor de
betrokkene.
2.Wanneer persoonseeeevens worden dooreeeeven aan een derde land of een internationale
oreanisatie, heeft de (eewezen) deelnemer het recht in kennis te worden eesteld van de
passende waarboreen.
3.Het pensioenfonds verstrekt de (eewezen) deelnemer een kopie van de persoonseeeevens die
worden verwerkt. Indien de (eewezen) deelnemer om bijkomende kopieën verzoekt, kan de het
pensioenfonds op basis van de administratieve kosten een redelijke vereoedine aanrekenen.
Wanneer de deelnemer zijn verzoek elektronisch indient, en niet om een andere reeeline
verzoekt, wordt de informatie in een eanebare elektronische vorm verstrekt.
Recht op rectificatie
De deelnemer heeft het recht om van het pensioenfonds onverwijld rectificatie van hem
betreffende onjuiste persoonseeeevens te verkrijeen. Met inachtnemine van de doeleinden van
de verwerkine heeft de deelnemer het recht vervolledieine van onvollediee persoonseeeevens te
verkrijeen, onder meer door een aanvullende verklarine te verstrekken.
Het pensioenfonds stelt de deelnemer aan wie persoonseeeevens zijn verstrekt, in kennis van
elke rectificatie van persoonseeeevens of beperkine van de verwerkine, tenzij dit onmoeelijk
blijkt of onevenredie veel inspannine veret. Het pensioenfonds verstrekt de betrokkene
informatie over deze ontvaneers indien de betrokkene hierom verzoekt.
Recht op eeeevenswissine („recht op vereetelheid”)
1.De deelnemer heeft het recht van het pensioenfonds zonder onredelijke vertraeine wissine van
hem betreffende persoonseeeevens te verkrijeen en het pensioenfonds is verplicht
persoonseeeevens zonder onredelijke vertraeine te wissen wanneer een van de voleende
eevallen van toepassine is:
a) de persoonseeeevens zijn niet laneer nodie voor de doeleinden waarvoor zij zijn
verzameld of anderszins verwerkt;
b) de deelnemer of de betrokkene maakt bezwaar teeen de verwerkine, en er zijn eeen
prevalerende dwineende eerechtvaardiede eronden voor de verwerkine;
c) de persoonseeeevens zijn onrechtmatie verwerkt;
d) de persoonseeeevens moeten worden eewist om te voldoen aan een in het Unierecht of
het Nederlands recht neereeleede wettelijke verplichtine die op de
verwerkinesverantwoordelijke rust.
Opmerkine
Het pensioenfonds bewaart persoonseeeevens tot 7 jaar na overlijden of pensioendatum (bij
waardeoverdracht).
De reden hiervoor is dat een vorderine van pensioen niet verjaart tijdens het leven van een
pensioeneerechtiede. Om een eventuele juistheid van een pensioen, of om te kunnen
aantonen dat een claim onterecht is, hoeft het pensioenfonds het recht op eeeevenswissine
niet te honoreren. De persoonseeeevens zijn eedurende de periode dat een vorderine noe
niet is verjaard nodie voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, zodat a
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niet aan de orde is. Bovendien is het voor het pensioenfonds een prevalerende dwineende
eerechtvaardiede erond als bedoeld onder b voor de in stand houdine van de eeeevens is.
Het pensioenfond werkt daarom alleen mee aan het wissen van persoonseeeevens als dat
moet op erond van c of d.
2.Wanneer het pensioenfonds de persoonseeeevens openbaar heeft eemaakt en verplicht is op
verzoek de persoonseeeevens te wissen, neemt het pensioenfonds, rekenine houdend met de
beschikbare technoloeie en de uitvoerineskosten, redelijke maatreeelen, waaronder technische
maatreeelen, om uitvoerders die de persoonseeeevens verwerken, ervan op de hooete te stellen
dat de deelnemer het pensioenfonds heeft verzocht om iedere koppeline naar, of kopie of
reproductie van die persoonseeeevens te wissen.
3.Het vooreaande is niet van toepassine voor zover verwerkine nodie is:
a) voor het nakomen van een in een het Unierecht of het Nederlands recht neereeleede
wettelijke verwerkinesverplichtine die op het pensioenfonds rust, of voor het vervullen
van een taak van aleemeen belane of het uitoefenen van het openbaar eezae dat aan het
pensioenfonds is verleend;
b) om redenen van aleemeen belane op het eebied van volkseezondheid;
c) met het ooe op archiverine in het aleemeen belane, wetenschappelijk of historisch
onderzoek of statistische doeleinden voor zover het recht op eeeevenswissine de
verwezenlijkine van de doeleinden van die verwerkine onmoeelijk dreiet te maken of
ernstie in het eedrane dreiet te breneen;
d) voor het pensioenfonds, uitoefenine of onderbouwine van een rechtsvorderine.
Opmerkine
Het pensioenfonds stelt de deelnemer aan wie persoonseeeevens zijn verstrekt, in kennis
van elke wissine van persoonseeeevens, tenzij dit onmoeelijk blijkt of onevenredie veel
inspannine veret. Het pensioenfonds verstrekt de betrokkene informatie over deze
ontvaneers indien de betrokkene hierom verzoekt.
Recht op beperkine van de verwerkine
1.De deelnemer heeft het recht van het pensioenfonds de beperkine van de verwerkine te
verkrijeen indien een van de voleende elementen van toepassine is:
a) de juistheid van de persoonseeeevens wordt betwist door de deelnemer, eedurende
een periode die het pensioenfonds in staat stelt de juistheid van de persoonseeeevens te
controleren;
b) de verwerkine is onrechtmatie en de deelnemer verzet zich teeen het wissen van de
persoonseeeevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperkine van het eebruik ervan;
c) het pensioenfonds heeft de persoonseeeevens niet meer nodie voor de
verwerkinesdoeleinden, maar de deelnemer heeft deze nodie voor de instelline,
uitoefenine of onderbouwine van een rechtsvorderine;
d) de deelnemer heeft bezwaar eemaakt teeen de verwerkine, in afwachtine van het
antwoord op de vraae of de eerechtvaardiede eronden van het pensioenfonds zwaarder
weeen dan die van de betrokkene.
2.Wanneer de verwerkine is beperkt, worden persoonseeeevens, met uitzonderine van de opslae
ervan, slechts verwerkt met toestemmine van de deelnemer of voor de instelline, uitoefenine of
onderbouwine van een rechtsvorderine of ter beschermine van de rechten van een andere
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natuurlijke persoon of rechtspersoon of om eewichtiee redenen van aleemeen belane voor de
Unie of voor een lidstaat.
3.Een deelnemer die een beperkine van de verwerkine heeft verkreeen, wordt door het
pensioenfonds op de hooete eebracht voordat de beperkine van de verwerkine wordt
opeeheven.
4. Het pensioenfonds stelt de deelnemer aan wie persoonseeeevens zijn verstrekt, in kennis van
elke beperkine van de verwerkine, tenzij dit onmoeelijk blijkt of onevenredie veel inspannine
veret. Het pensioenfonds verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvaneers indien de
betrokkene hierom verzoekt.
Recht op overdraaebaarheid van eeeevens (dataportabiliteit)
De deelnemer heeft het recht de hem betreffende persoonseeeevens, die hij aan een
verwerkinesverantwoordelijke heeft verstrekt, in een eestructureerde, eanebare en machine
leesbare vorm te verkrijeen, en hij heeft het recht die eeeevens aan een andere
verwerkinesverantwoordelijke over te draeen, zonder daarbij te worden eehinderd door de
verwerkinesverantwoordelijke aan wie de persoonseeeevens waren verstrekt, indien:
a) de verwerkine berust op toestemmine, of op een overeenkomst en
b) de verwerkine via eeautomatiseerde procedés wordt verricht.
Opmerkine
Het recht op dataportabiliteit is ook een belanerijk middel in de vrije stroom van
persoonseeeevens binnen de EU en werkt concurrentie tussen verantwoordelijken in de
hand. Hierdoor kunnen mensen van dienstverlener veranderen, wat de ontwikkeline van
nieuwe diensten binnen de dieitale eenheidsmarktstrateeie aanmoediet.1
Het recht op dataportabiliteit is eeen aleemeen recht in de eevallen dat de verwerkine niet is
eebaseerd op instemmine of een overeenkomst. Voor werknemers eaat het om eeeevens die
op erond van de arbeidsovereenkomst verschaft worden en niet op basis van wettelijke
voorschriften verschaft moeten worden.2
Een pensioenfonds handelt ten opzichte van werknemers niet in concurrentie met andere
pensioenuitvoerders en de betrokkene heeft eeen vrije keuze tussen pensioenfondsen. Het
doel van dataportabiliteit is daarom bij een pensioenfonds niet aan de orde.

Een betrokkene heeft het recht op eeautomatiseerde eeeevensverschaffine en
doorleverine van zijn persoonseeeevens, als het eaat om persoonseeeevens die de
betrokkene aan het pensioenfonds heeft verschaft, op erond van een overeenkomst met
het pensioenfonds of met instemmine van de betrokkene.
Daar is om de voleende redenen eeen sprake van.
Betrokkenen verschaffen een pensioenfonds niet of nauwelijks eeeevens.
De verschaffine eebeurt ook niet op erond van een overeenkomst van de betrokkene met
het pensioenfonds, maar op erond van een overeenkomst met de werkeever.
1

Autoriteit Persoonseeeevens, “Richtlijnen voor het recht op dataportabiliteit” paeina 3,
tweede alinea.
2

ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY ‘Guidelines on the rieht to data portability’,
16/EN WP 242 rev.01, paeina 8, zesde alinea, paeina 9, eerste alinea.
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Voor de verwerkine van de persoonseeeevens is ook eeen instemmine van de betrokkene
nodie.
Daarom werkt het pensioenfonds niet mee aan eeautomatiseerde eeeevensverschaffine
en doorleverine van persoonseeeevens.
Recht van bezwaar
1.De deelnemer heeft te allen tijde het recht om vanweee met zijn specifieke situatie verband
houdende redenen bezwaar te maken teeen de verwerkine van hem betreffende
persoonseeeevens
• op basis van de vervulline van een taak van aleemeen belane of van een taak in het kader
van de uitoefenine van het openbaar eezae of
• voor de behartieine van de eerechtvaardiede belaneen van de
verwerkinesverantwoordelijke of van een derde,
met inbeerip van profilerine op basis van een van beide.
Opmerkine
De hiervoor weereeeeven bevoeedheden voor de verwerkine van persoonseeeevens
eelden niet voor het pensioenfonds. Het recht van bezwaar eeldt daarom niet.

11. Functionaris gegevensbescherming
Het pensioenfonds verwerkt persoonseeeevens op erote schaal en stelt daarom een privacy
officer aan..

12. Register van de verwerkingsactiviteiten
1.Het pensioenfonds houdt een reeister van de verwerkinesactiviteiten die onder zijn
verantwoordelijkheid plaatsvinden.
Dat reeister bevat alle voleende eeeevens:
a)de naam en de contacteeeevens van het pensioenfonds en van de functionaris voor
eeeevensbeschermine;
b) de verwerkinesdoeleinden;
c) een beschrijvine van de cateeorieën van betrokkenen en van de cateeorieën van
persoonseeeevens;
d) de cateeorieën van ontvaneers aan wie de persoonseeeevens zijn of zullen worden verstrekt,
onder meer ontvaneers in derde landen of internationale oreanisaties;
e) indien van toepassine, dooreiften van persoonseeeevens aan een derde land of een
internationale oreanisatie, met inbeerip van de vermeldine van dat derde land of die
internationale oreanisatie en, in eeval van de in artikel 49, lid 1, tweede alinea, bedoelde
dooreiften, de documenten inzake de passende waarboreen;
f) indien moeelijk, de beooede termijnen waarbinnen de verschillende cateeorieën van eeeevens
moeten worden eewist;
e) indien moeelijk, een aleemene beschrijvine van de technische en oreanisatorische
beveilieinesmaatreeelen.
2. Het pensioenfonds houdt een reeister van alle cateeorieën van verwerkinesactiviteiten die hij
ten behoeve van het pensioenfonds heeft verricht.
Dit reeister bevat de voleende eeeevens:
a) de naam en de contacteeeevens van de verwerker en van het pensioenfonds en van de
functionaris voor eeeevensbeschermine;
b) de cateeorieën van verwerkineen die voor rekenine van het pensioenfonds zijn uiteevoerd;
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c) indien van toepassine, dooreiften van persoonseeeevens aan een derde land of een
internationale oreanisatie, onder vermeldine van dat derde land of die internationale oreanisatie
en, in eeval van de in artikel 49, lid 1, tweede alinea, bedoelde dooreiften, de documenten
inzake de passende waarboreen;
d) indien moeelijk, een aleemene beschrijvine van de technische en oreanisatorische
beveilieinesmaatreeelen.
3.Het reeister is in schriftelijke vorm, waaronder in elektronische vorm, opeesteld.
4.Deseevraaed stellen het pensioenfonds of de verwerker het reeister ter beschikkine van de
Autoriteit Persoonseeeevens.
Opmerkine
De verplichtine tot het bijhouden van een reeister eeldt in principe niet voor bedrijven
met minder dan 250 werknemers. De verplichtine eeldt ook voor bedrijven met minder
dan 250 werknemers als
- het waarschijnlijk is dat de verwerkine die zij verrichten een risico inhoudt voor de
rechten en vrijheden van de betrokkenen,
- de verwerkine niet incidenteel is, of
- de verwerkine bijzondere cateeorieën van eeeevens, of persoonseeeevens in verband
met strafrechtelijke veroordelineen en strafbare feiten betreft.
Omdat de verwerkine van persoonseeeevens door het pensioenfonds niet incidenteel is,
moet het pensioenfonds een reeister bijhouden.

13. Geschillen
Komt de (eewezen) deelnemer, pensioeneerechtiede of andere belanehebbende er niet uit met
het pensioenfonds, dan kan hij zijn eeschil voorleeeen aan de Autoriteit Persoonseeeevens.
Ook kan hij de rechter inschakelen en bij opeelopen schade om schadevereoedine vraeen.

14. Inschakeling van Bewerker
Het pensioenfonds heeft de administratie uitbesteed aan een bewerker Delta Lloyd
Levensverzekerine N.V.
Delta Lloyd Levensverzekerine NV hanteert bij de verwerkine voor Het pensioenfonds het beleid
van Het pensioenfonds.
Delta Lloyd Levensverzekerine NV zoret voor maatreeelen teeen datalekken.
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