
Privacy Beleid Stichting Pensioenfonds HAL 

 

1. Inleiding en Contact  

Dit is het door Stichting Pensioenfonds HAL (het “Fonds”) vastgestelde Privacy Beleid. Dit Beleid 

omvat regels over de wijze waarop het Fonds omgaat met de verwerking van persoonsgegevens, 

in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving (met name de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, AVG).  

Het bestuur van het Fonds is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en 

voor de bescherming van die gegevens; de dagelijkse verantwoordelijkheid ligt bij de directie van 

het Fonds. 

Het Fonds hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de fondsleden. Dit wordt 

mede tot uitdrukking gebracht in dit Privacy Beleid.  

Gezien de beperkte mate waarin het Fonds persoonsgegevens verwerkt, acht het Fonds het niet 

nuttig of noodzakelijk om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) in de zin van de wet aan 

te stellen. Om dezelfde reden en omdat verwerking van gegevens door het Fonds niet voldoet 

aan de betreffende wettelijke criteria, acht het Fonds het evenmin nuttig of noodzakelijk om een 

zogenaamde Privacy Impact Assessment (PIA) te verrichten. Gezien de aard van de activiteiten 

van het Fonds, bestaat er voor het Fonds geen wettelijke verplichting tot het aanstellen van een 

FG of het verrichten van een PIA. Indien dit in de toekomst alsnog noodzakelijk blijkt, zal het 

bestuur van het Fonds alsnog een FG aanstellen c.q. een PIA verrichten. 

De tekst van dit Privacy Beleid wordt gepubliceerd op de website van het Fonds. 

Fondsleden kunnen eventuele vragen over dit Privacy Beleid richten aan de directie van het 

Fonds. De contactgegevens worden vermeld op de website van het Fonds, onder de knop 

“Contact”. 

 

2. Vertrouwelijkheid en Beveiliging 

Het Fonds verwerkt persoonsgegevens van haar fondsleden, zoals deze door de fondsleden en 

andere betrokken partijen van tijd tot tijd (dienen te) worden verstrekt. Het Fonds zorgt er actief 

voor dat de verwerkte gegevens juist en actueel zijn, maar is daarin mede afhankelijk van de 

gegevens die de fondsleden aanleveren. Het Fonds hecht veel waarde aan de bescherming van 

de privacy van de fondsleden. Het Fonds draagt dan ook zorg voor de vertrouwelijkheid van de 

persoonsgegevens van fondsleden en neemt passende en redelijke maatregelen om misbruik, 

verlies, ongeoorloofde toegang tot en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens tegen te 

gaan. Zie in dit kader verder onder punt 5 (technische en organisatorische maatregelen). 

Vragen over de verwerking van gegevens kunnen worden gericht aan de directie van het Fonds 

(zie onder punt 1 hiervoor). 

 

3. Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens; aard van de gegevens 

Het Fonds verzamelt en verwerkt persoonsgegevens steeds in het belang van de fondsleden, 

uitsluitend indien en voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de 

pensioenregeling en/of de pensioenovereenkomst en onder toepasselijke wet- en regelgeving 

(zoals de Pensioenwet). Het betreft dus gegevens die het Fonds nodig heeft om de 

pensioenaanspraken van de fondsleden goed te kunnen administreren, om de rechten van de 

fondsleden op een goede manier te kunnen waarborgen, om de plichten van het Fonds jegens de 

fondsleden goed te kunnen nakomen en om verzoeken om informatie en andere vragen van 

fondsleden goed te kunnen afhandelen.  
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Het Fonds bepaalt van tijd tot tijd welke concrete persoonsgegevens het betreft. Het Fonds 

streeft er naar om zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken of te doen verwerken en, 

waar mogelijk, persoonsgegevens slechts in geanonimiseerde en/of geaggregeerde vorm te 

verwerken of te doen verwerken. 

 

4. Verstrekking van gegevens aan derden  

Onder toepasselijke wet- en regelgeving dient het Fonds gegevens te verstrekken aan, onder 

meer, de toezichthouder (De Nederlandsche Bank, DNB). Onder de pensioenregeling dient het 

Fonds daarnaast gegevens te verstrekken aan, bijvoorbeeld, door het Fonds geselecteerde 

verzekeraars, en de accountant en actuarissen (certificerend en adviserend) van het Fonds. Ook 

overigens schakelt het Fonds uitsluitend derde partijen in, indien dit noodzakelijk is in het kader 

van de uitvoering van die werkzaamheden. Met een dergelijke derde partij sluit het Fonds een 

verwerkersovereenkomst, binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving, met 

nadere regels over de manier waarop deze derde partij persoonsgegevens verwerkt. Op deze 

manier wordt vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens op een goede manier 

gewaarborgd. Het Fonds blijft verantwoordelijk voor de wijze waarop de derde partij gegevens 

verwerkt. Persoonsgegevens worden niet buiten de EU / EER verwerkt. 

Het Fonds verschaft aan een door haar ingeschakelde derde partij zo min mogelijk 

persoonsgegevens, waar mogelijk uitsluitend in geanonimiseerde of geaggregeerde vorm.  

 

5. Technische en organisatorische maatregelen, IT systemen 

Het Fonds zorgt ervoor dat de organisatie van het Fonds en de door het Fonds gebruikte IT 

systemen en overige systemen geschikt zijn voor de vervulling van de taken van het Fonds. Het 

Fonds neemt daartoe de benodigde technische en organisatorische maatregelen.  

Het Fonds maakt voor een groot deel van haar activiteiten en administratie gebruik van de IT 

systemen van de werkgever met wie het Fonds is verbonden, HAL Investments B.V., gevestigd te 

Rotterdam (“HAL”). Het Fonds ziet erop toe dat de IT systemen van HAL blijven voldoen aan de 

daaraan te stellen eisen, ook voor wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, onder 

meer door een (tenminste) jaarlijkse check, waar nodig met behulp van deskundige derden, op 

de opzet en de werking van het Informatie Beveiligingsbeleid (Information Security Policy) van 

HAL. Het Fonds zal ervoor zorgen dat de relatie met HAL en voornoemde jaarlijkse check steeds 

afdoende is gedocumenteerd. 

Het onderhavige Privacy Beleid kan alleen werken wanneer alle betrokkenen binnen het Fonds 

dit Privacy Beleid uit kunnen voeren en uitdragen. Het Fonds zorgt er voor, onder meer door 

middel van training, dat de personen die deel uitmaken van de organisatie van het Fonds zich 

bewust zijn van het onderhavige Privacy Beleid en dat zij dit Privacy Beleid adequaat en op 

integere wijze kunnen uitvoeren. Daarbij zet het Fonds vooral in op het onderkennen en 

herkennen van risicosituaties. In dit kader wordt mede verwezen naar het Integriteitbeleid van 

het Fonds. 

 

6. Rechten van Betrokkenen  

 

Inzage, aanpassen, overdracht, of verwijderen van gegevens 

Ieder fondslid heeft altijd het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, aan te (doen) 

passen, over te (doen) dragen, of te (doen) verwijderen, behalve indien dit in strijd met 

toepasselijke wet- en regelgeving is en behalve waar het tegendeel noodzakelijk is in het kader 

van onze hierboven in punt 3 genoemde werkzaamheden. Om deze rechten uit te oefenen, dient 

een fondslid contact op te nemen met het Fonds (zie punt 1 hiervoor).  
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Klacht indienen  

Indien een fondslid meent dat het Fonds zijn of haar rechten onvoldoende of niet respecteert, 

kan het fondslid een klacht indienen op de wijze aangegeven in de Klachtenregeling van het 

Fonds, te vinden op deze website onder de knop “Downloads”.  

De klacht zal door het Fonds worden afgehandeld met inachtneming van de eisen die de wet 

daaraan stelt. In het onverhoopte geval dat het fondslid vervolgens nog steeds meent dat zijn 

rechten door het Fonds onvoldoende of niet worden gerespecteerd, kan het fondslid een klacht 

indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

7. Bewaartermijn persoonsgegevens 

Het Fonds heeft te maken met (zeer) lang lopende pensioenverplichtingen. Daarom dient het 

Fonds persoonsgegevens gedurende een (zeer) lange periode te bewaren. Het Fonds heeft geen 

gefixeerde maximum termijn vastgesteld. Het Fonds bewaart persoonsgegevens echter niet 

langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van haar werkzaamheden.  

Het Fonds zal persoonsgegevens aggregeren, anonimiseren en/of wissen, indien en zodra deze 

gegevens door het Fonds ten behoeve van haar werkzaamheden niet langer bewaard behoeven 

te worden.  

Het Fonds kan voor specifieke gegevens een specifieke minimum bewaartermijn vaststellen. Het 

Fonds kan deze termijnen van tijd tot tijd wijzigen. 

 

8. Meldplicht Datalekken 

Het Fonds hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de fondsleden. Het Fonds is 

bekend met haar verplichting tot het melden van (bepaalde) datalekken bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens en, in bijzondere gevallen, haar verplichting tot het melden van datalekken 

aan fondsleden. Het Fonds zorgt ervoor dat de betreffende procedures op een adequate wijze 

zijn en blijven ingebed in de onder punt 5 bedoelde technische en organisatorische maatregelen, 

onder meer middels toepassing van het HAL Informatie Beveiligingsbeleid en de daaraan 

gerelateerde regelingen. 

 

9. Register Verwerkingsactiviteiten 

Het Fonds zal een Register aanhouden en bijhouden waarin de verwerkingsactiviteiten van het 

Fonds met betrekking tot persoonsgegevens worden gedocumenteerd. In het Register zal het 

Fonds tenminste de wettelijk verplichte informatie opnemen (zie artikel 30 AVG). Het Register zal 

op verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens aan deze worden verstrekt. 
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10. Privacy Verklaring 

Het Fonds zorgt ervoor dat de relevante onderdelen van dit Privacy Beleid worden opgenomen in 

een Privacy Verklaring en dat de tekst van deze Privacy Verklaring op de website van het Fonds 

wordt vermeld. 

 

11. Vaststelling, Evaluatie, Wijziging 

De tekst van dit Privacy Beleid is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van het Fonds d.d. 

11 juni 2018. Het Fonds zorgt ervoor dat het onderhavige Privacy Beleid en de uitvoering ervan in 

de praktijk regelmatig wordt geëvalueerd en dat, indien en wanneer nodig, het Privacy Beleid 

althans de uitvoering daarvan wordt aangepast c.q. gewijzigd. 

Dit Privacy Beleid kan door het Fonds zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

waarna de gewijzigde tekst op de website van het Fonds zal worden gepubliceerd. 

 

 

A.S. Vink   R.L. de Visser 

voorzitter   secretaris 

 


