Verkorte versie Privacyverklaring
Net als u vindt Stichting Pensioenfonds TDV (TDV) de bescherming van uw persoonlijke gegevens
uitermate belangrijk. Daarom informeren wij u hierbij over de verwerking van uw persoonsgegevens,
het doel daarvan en uw wettelijke rechten.
Om de pensioenovereenkomst voor u uit te kunnen voeren, hebben we gegevens van u nodig. Persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld waar u woont en of u samenwoont, hoeveel salaris u krijgt en wat uw
rekeningnummer is. Deze gegevens krijgen we van u, maar ook van de werkgever, het UWV (als u
arbeidsongeschikt bent) of van uw gemeente. Wij behandelen de persoonlijke informatie die u ons
verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op een juiste en zorgvuldige manier te informeren over uw pensioenzaken en daar direct mee samenhangende onderwerpen.
Beveiliging
Uw gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door onbevoegde personen binnen en buiten TDV worden bekeken.
Mocht er onverhoopt toch iets met uw persoonsgegevens gebeuren waardoor u persoonlijk schade
ondervindt, dan zullen wij u onmiddellijk informeren.
Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?
Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan (commerciële) partijen. Uw gegevens
kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door TDV worden ingeschakeld bij
de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de bank, de accountant of actuaris). In een
dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.
Daarnaast is het mogelijk dat TDV op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde
gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, CAK, UWV, gerechtelijke deurwaarder
of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en
Autoriteit Persoonsgegevens (AP). TDV zal in het laatste geval uitsluitend gegevens verstrekken als
duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.
Hoelang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens zo lang wij ze nodig hebben voor de opbouw van uw pensioenaanspraken
of het uitkeren van uw pensioen. We houden ons hierbij aan de wet.
Uw wettelijke rechten
U heeft onder andere recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons schriftelijk mag
vragen welke gegevens wij van u hebben. Wij sturen u dan een overzicht van de gegevens. Klopt er
iets niet of ziet u dat er informatie ontbreekt? Neem dan contact met ons op zodat wij uw gegevens
kunnen aanpassen of aanvullen. U kunt nu al controleren of de gegevens die wij van u hebben kloppen aan de hand van het laatst ontvangen Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en/of uitkeringsspecificatie indien u van ons een pensioenuitkering ontvangt.
Meer weten?
Uitgebreide informatie over uw privacyrechten kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Meer informatie over ons privacybeleid kunt u vinden op onze website: www.sptdv.nl.
Heeft u vragen over ons privacybeleid of wilt u inzage in uw persoonsgegevens of bepaalde persoonsgegevens wijzigen? Stuur ons dan een brief of e-mail naar info@sptdv.nl. U krijgt van ons binnen 4 weken een reactie.
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