PRIVACYVERKLARING

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?
Stichting Pensioenfonds Heijmans N.V. heeft als missie het verstrekken van pensioenen aan
pensioengerechtigden en waarborgt de in het pensioenfonds opgebouwde aanspraken.
Om deze missie uit te kunnen voeren is het soms nodig om persoonsgegevens van u te vragen en te
verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze
Privacyverklaring geven wij aan welke gegevens wij van u verwerken hoe we dat doen en welke
rechten u daarbij heeft. Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens door Stichting Pensioenfonds Heijmans N.V., hierna ook aan te duiden als ‘het
pensioenfonds’.
Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken
U heeft pensioen opgebouwd bij het pensioenfonds. Het pensioenfonds heeft hiervoor gegevens
nodig. U kunt hierbij denken aan uw salaris, geslacht en deeltijdpercentage dat u werkzaam bent.
Maar ook uw burgerservicenummer, adresgegevens en bankrekeningnummer. Deze gegevens vragen
wij van u als u met pensioen gaat.
Al deze gegevens gebruikt het pensioenfonds alleen voor zijn primaire doel: het toekennen en
uitkeren van pensioenen en hierover de relevante informatie verstrekken. Wij verwerken
persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Wij verwerken
geen persoonsgegevens voor enig ander doel.
Daarnaast verwerken wij gegevens van u als u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld als u belt of
een mail verstuurt.
Doeleinden en wettelijke grond voor het gebruik van uw gegevens
Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, indien u
daar uw toestemming voor heeft gegeven bij het verstrekken van uw persoonsgegevens, of indien het
voor het pensioenfonds nodig is om zijn activiteiten goed uit te kunnen voeren. Wij verwerken uw
persoonsgegevens alleen om uw pensioenregeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en
administreren.
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons zijn dit de grondslagen:
• Wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit de Pensioenwet of de
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
• Uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld verplichtingen die voortvloeien uit:
- de pensioenovereenkomst (de overeenkomst tussen u en uw werkgever);
- de uitvoeringsovereenkomst (de overeenkomst tussen uw werkgever en het pensioenfonds);
- het pensioenreglement (het reglement dat van toepassing is tussen u en het pensioenfonds).
• een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is voor het dagelijks beheer van het
pensioenfonds);
De beveiliging van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn. Dat vinden wij erg belangrijk. Het pensioenfonds
eist dan ook van de partijen die werkzaamheden voor het pensioenfonds verrichten dat zij technischeen organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Denk bijvoorbeeld
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aan maatregelen tegen (cyber)criminaliteit, vernietiging, verlies of een andere onrechtmatige
verwerking.
Verder hebben wij zowel intern als met externe partijen afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid
en beveiliging van uw persoonsgegevens.
Als er zich ondanks door ons genomen beveiligingsmaatregelen onverhoopt toch een
beveiligingsincident voordoet dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, dan zullen wij
u daar zo snel mogelijk over informeren. We informeren u dan ook over de maatregelen die we
hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.
Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken
Alleen medewerkers die persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren,
hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens. Deze medewerkers zijn de medewerkers van de
Afdeling Pensioenen van Heijmans N.V. of medewerkers van partijen aan wie werkzaamheden zijn
uitbesteed: Achmea Pensioenservices en Zwitserleven.
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met andere derden indien dat noodzakelijk is voor het
uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Heijmans. Als we derden toegang geven tot uw
gegevens, doen we dat uitsluitend als we er zeker van zijn dat de derde de gegevens alleen gebruikt
op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor wij de gegevens hebben
verkregen, en alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Met derde partijen die uw
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om ervoor te zorgen dat de
beveiliging van de te verwerken persoonsgegevens voldoet aan de wettelijke eisen. Het
pensioenfonds blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Verwerking buiten de Europese Unie
Uw gegevens worden binnen de Europese Unie verwerkt. Mocht het toch voorkomen dat uw
persoonsgegevens worden verwerkt door een organisatie in een land buiten de Europese Unie, dan
zullen te allen tijde passende, aanvullende maatregelen getroffen worden die zoveel mogelijk voldoen
aan de Europese maatstaven voor beveiliging van persoonsgegevens.
Cookies
Wij gebruiken alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij
gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens
U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:
• U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke
persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden
gebruikt.
• U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de
persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw
persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan
een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen met daarin duidelijk
aangegeven waartegen u bezwaar maakt.
• Als u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze
persoonsgegevens laten corrigeren. Ook heeft u het recht ons te vragen om de verwerking van uw
persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of
bezwaren te beoordelen.
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U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen
aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de
gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens
hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens
onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.
Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken kunt u deze toestemming weer intrekken. Dan
stoppen wij de gegevensverwerking zo snel mogelijk. Wij zullen u in dat geval op de hoogte
brengen van de mogelijke gevolgen.
Ten slotte heeft u het recht ons te verzoeken mee te werken aan de overdracht van uw
persoonsgegevens aan een andere partij.

U kunt een beroep doen op deze rechten. Wilt u van uw rechten gebruik maken, neem dan contact
met ons op. Dien uw beroep op een van uw rechten altijd schriftelijk in. U krijgt altijd van ons een
antwoord.
Alleen indien een verzoek onredelijk vaak wordt gedaan, onredelijk zware technische inspanningen
vergt of onredelijk zware technische gevolgen heeft voor onze systemen, de privacy van anderen in
gevaar brengt of uitermate onpraktisch is, zullen wij het verzoek weigeren.
U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een klacht hierover
indienen, neem dan contact met ons op. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens verwerken wij met als doel om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen
uitvoeren en administreren. Zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor dit doel, bewaren wij
uw persoonsgegevens. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de
doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke grond is om uw gegevens langer
te bewaren.
Gegevens over de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Stichting Pensioenfonds
Heijmans N.V., Graafsebaan 67, 5248 JT te Rosmalen.
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