
 

 
 
PRIVACYVERKLARING  
  
 
Het Pensioenbureau B.V. adviseert jou op verzoek van je werkgever over jouw 
pensioen. We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In deze 
privacyverklaring lees je hoe we met jouw persoonsgegevens om gaan. 
 
Wij verwerken je persoonsgegevens alleen voor ons advies- en bemiddelingswerk 
t.a.v. de collectieve pensioenregeling van je werkgever. 
 
 
WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS? 

- voor het doorrekenen en beheren van de pensioenregeling 
- voor het opvragen van offerte van pensioenuitvoerders 
- voor het maken van persoonlijke pensioen- en cashflowoverzichten. We 

gebruiken geen persoonsgegevens voor marketing- of direct marketing 
doeleinden, evenmin sturen we nieuwsbrieven. 

- Als de persoonsgegevens niet aan ons worden verstrekt kunnen wij geen 
pensioenadvies geven of bemiddelen met je pensioenuitvoerder.  

 
Welke 
persoonsgegevens 
verwerken we?  

Persoonsgegevens die we 
hebben ontvangen van je 
werkgever of diens 
pensioenuitvoerder:  
 
Naam, geslacht, 
geboortedatum, datum in 
dienst, salaris, 
parttimepercentage, wel/geen 
partner, mailadres, de duur 
van een ziekte, de mate van 
arbeidsongeschiktheid. 

Persoonsgegevens die we van 
jou ontvangen: 
 
 
 
Naam, geslacht, 
geboortedatum, parttime 
percentage, adres, mailadres, 
paspoort, BSN-nummer, 
bankrekeningnummer, 
samenvattingen uit het 
pensioenregister, Uniform 
Pensioen Overzicht, 
lijfrentepolis, spaargeld, 
hypotheekschuld, 
pensioenparagraaf uit een 
echtscheidingsconvenant (+ 
dezelfde gegevens van je 
eventuele partner). 



 

Wat is de reden 
(grondslag) dat wij 
jouw 
persoonsgegevens 
verwerken? 

De pensioenovereenkomst van je werkgever i.c.m. onze 
dienstverleningsovereenkomst met je werkgever en ook onze 
wettelijke plicht om te voldoen aan de Wet op het Financieel 
Toezicht (Wft). 

Hoe lang bewaren we 
jouw gegevens? 

We bewaren jouw persoonsgegevens zolang dat wettelijk 
verplicht is en zolang dat nodig is voor het doel waarvoor we ze 
nodig hebben: 

- Gedurende de dienstverleningsovereenkomst met je 
werkgever, met uitloop in verband met de 
bewaartermijnen uit de Wft; we moeten onze adviezen tot 
5 jaar nadien onderbouwd kunnen reproduceren. 

- Tot 3 jaar na jouw pensionering.  
Jouw paspoort, BSN-nummer, en bankrekeningnummer worden 
direct na het doorgeven aan de pensioenuitvoerder verwijderd 
uit ons dossier 
 

Inzage; Met wie delen 
wij jouw 
persoonsgegevens? 

Je werkgever, de pensioenuitvoerder van je werkgever, jouw 
uitkerende pensioenuitvoerder en de pensioenadviseurs van Het 
Pensioenbureau B.V. 

Welke rechten heb je? Je hebt recht op inzage en aanpassing van je gegevens.  
Je hebt ook recht om je gegevens te laten verwijderen tenzij wij 
dan niet langer aan onze adviesverplichtingen jegens je 
werkgever kunnen voldoen. 
Gegevens die je ons zelf hebt verstrekt zullen we op jouw 
verzoek (via info@hetpensioenbureau.nl) direct verwijderen.  
 

Websites www.hetpensioenbureau.nl maakt gebruik van cookies om het 
gebruiksgemak te verhogen en om ons inzicht te geven in welke 
pagina’s het meest gelezen worden. 
www.mijnpensioenbureau.nl maakt gebruik van cookies en 
Google Analytics om de persoonlijke portalen van werknemers 
beter te laten functioneren. 
 

Wat verwerken we niet  
 

Gegevens over ras, geloof, seksuele gerichtheid, gezondheid en 
vakbondslidmaatschap verwerken wij niet. 



 

De beveiliging van 
jouw gegevens 

Papieren dossiers hebben wij niet. We hebben ook geen printer. 
Alle gegevens, ook jouw persoonsgegevens worden digitaal 
verwerkt. Incidenteel ontvangen we nog gegevens op papier van 
pensioenuitvoerders. Die documenten laten we enkele malen per 
jaar door een gecertificeerd bedrijf vernietigen. We zorgen 
ervoor dat jouw gegevens goed worden beveiligd. Hiervoor 
hebben we technische en organisatorische maatregelen 
genomen. We slaan geen gegevens op buiten de Europese 
economische Ruimte.  
 

Heb je een klacht? Wanneer je het niet eens bent met de manier waarop we met 
jouw persoonsgegevens omgaan kun je een klacht indienen bij 
ons. Je kunt altijd een klacht indienen bij de autoriteit 
persoonsgegevens, via autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Functionaris 
Gegevensbescherming 
(FG) 

Alhoewel wij wettelijk niet verplicht zijn om een FG te benoemen 
hebben wij vrijwillig een FG aangesteld. De gevoeligheid van de 
data die we verwerken rechtvaardigen in onze ogen de continue 
kritische blik op onze processen en het management daarvan. 
Pia Kuijpers van DPO Consultancy BV is onze FG. Zij is 
bereikbaar via p.kuijpers@dpoconsultancy.nl  
 

 
 
Het Pensioenbureau kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie 
staat altijd op onze websites. 
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