
 

Artikel 1 Werkingssfeer 
1. Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft met in achtneming van artikel 3.8 van het 

uitvoeringsreglement het onderhavige privacyreglement vastgesteld.  
2. De begrippen die in het uitvoeringsreglement van stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

worden gebruikt gelden ook voor het privacyreglement.  
3. Het privacyreglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van 

betrokkenen, die door de aangesloten werkgever op grond van het uitvoeringsreglement 
aan stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn worden verstrekt. 

Artikel 2 Begrippen  
In het privacyreglement worden onderstaande begrippen gebruikt. 

• AVG: 
Algemene verordening gegevensbescherming. 

• Betrokkenen:  
de natuurlijke personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.   

• Inbreuken in verband met persoonsgegevens:  
een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de 
vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde 
toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens. 

• Ontvangers:  
een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander 
orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. 

• Pensioenfonds:  
stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

• Persoonsgegevens: 
alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de 
betrokkene’). 

• Sub-verwerker: 
een andere verwerker die door de verwerker in dienst is genomen om voor rekening van het 
pensioenfonds specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten. 

• Verwerker:  
een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander 
orgaan die/ dat ten behoeve van het pensioenfonds persoonsgegevens verwerkt. 
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• Verwerking:  
een bewerking of geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde 
procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of 
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, 
verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, 
wissen of vernietigen van gegevens. 

Artikel 3 Wet- en regelgeving 
Het pensioenfonds verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en 
regelgeving waaronder de AVG, de Pensioenwet en de Wet verplichte deelneming in een 
bedrijfstakpensioenfonds 2000.  

Artikel 4 Beginselen  
Het pensioenfonds:   

a. verwerkt persoonsgegevens op een wijze die ten aanzien van de betrokkenen rechtmatig, 
behoorlijk en transparant is; 

b. verzamelt persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 
doeleinden en verwerkt persoonsgegevens vervolgens niet verder op een met die doeleinden 
onverenigbare wijze; 

c. zorgt ervoor dat persoonsgegevens toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat 
noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

d. zorgt ervoor dat persoonsgegevens juist zijn en zo nodig geactualiseerd. Het pensioenfonds 
neemt alle redelijke maatregelen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden 
waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren;  

e. bewaart persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te 
identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt 
noodzakelijk is;  

f. zorgt door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen ervoor dat de 
persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging 
ervan gewaarborgd is, en dat de persoonsgegevens onder meer beschermd zijn tegen 
ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijke verlies, vernietiging of 
beschadiging.  

Artikel 5 Verwerkingsgrondslagen  
Het pensioenfonds hanteert voor de verwerking van persoonsgegevens de volgende 
verwerkingsgrondslagen: 

a. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op het 
pensioenfonds rust; 

b. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het 
pensioenfonds of van een derde, behalve wanneer de belangen of grondrechten en de 
fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens 
nopen, zwaarder wegen dan die belangen.  
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Artikel 6 Doeleinden  
Het pensioenfonds verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de 
pensioenregeling, het pensioen- en uitvoeringsreglement en de statuten. Daartoe behoort in ieder 
geval: 
• het berekenen van pensioenrechten of aanspraken en het tijdig en correct informeren van 

betrokkenen daarover; 

• het uitbetalen van pensioen; 

• het berekenen, vastleggen en innen van premies bij aangesloten werkgevers; 

• het uitvoeren van wettelijke voorschriften, waaronder het versturen van jaarlijkse 
pensioenoverzichten (UPO’S), het versturen van de Pensioen 1-2-3, het verstrekken van 
persoonsgegevens aan het Pensioenregister, het uitvoeren van verplichte en niet verplichte 
pensioencommunicatie en het verstrekken van persoonsgegevens in het kader van de 
sanctieregelgeving; 

• het verwerken voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden; 

• de verwerking voor relatiemanagement en (direct) marketingactiviteiten; 

• het verwerken in het kader van optimaliseren van de dienstverlening van PFZW; 

• de verwerking voor archief beheer, voor het behandelen van geschillen en het doen van 
wetenschappelijk, statistisch of historisch onderzoek, en 

• de verwerking in verband met borging van de integriteit en veiligheid van de bedrijfsvoering 
van PFZW en de pensioensector. 

Artikel 7 Gegevensverstrekkingen aan ontvangers 
1. Het pensioenfonds verstrekt persoonsgegevens uitsluitend indien dit noodzakelijk is in het 

kader van de uitvoering van de pensioenregeling, het pensioen- en uitvoeringsreglement en 
de statuten of indien het pensioenfonds hiertoe door wet- en regelgeving wordt 
gedwongen. Daartoe behoren in ieder geval de volgende ontvangers:  

• betrokkenen; 

• (sub-)verwerkers; 

• toezichthouders; 

• overheidsinstanties; 

• uitkeringsinstanties; 

• incasso-/debiteurenpartijen; 

• (voormalige) werkgever(s) en hun gemachtigden; 

• accountants/actuariskantoren; 

• onderzoekspartijen;  
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• andere pensioenfondsen, sociale fondsen of pensioenuitvoerders. 

2. Het pensioenfonds doet uitsluitend een beroep op verwerkers die afdoende garanties met 
betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen 
bieden opdat de verwerking van persoonsgegevens aan de vereisten van de AVG voldoet en 
de bescherming van de rechten van de betrokkenen is gewaarborgd.  

3. Het pensioenfonds regelt de verwerking door een verwerker in een overeenkomst of andere 
rechtshandeling die aan de vereisten van de AVG voldoet en waarin het onderwerp en de 
duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort 
persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van 
het pensioenfonds worden omschreven.  

4. Het pensioenfonds ziet erop toe dat wanneer een verwerker een sub-verwerker in dienst 
neemt, aan deze sub-verwerker bij een overeenkomst of een andere rechtshandeling die 
aan de vereisten van de AVG voldoet, dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming 
worden opgelegd als die welke in de in het derde lid bedoelde overeenkomst of andere 
rechtshandeling tussen het pensioenfonds en de verwerker zijn opgenomen.  

Artikel 8 Register van verwerkingsactiviteiten  
Het pensioenfonds houdt een register van de verwerkingsactiviteiten die onder de 
verantwoordelijkheid van het pensioenfonds plaatsvindt. 

Artikel 9 Rechten van betrokkenen en inbreuken in verband met persoonsgegevens 
1. Het pensioenfonds faciliteert de uitoefening van de rechten van de betrokkenen uit hoofde van 

de artikelen 15 tot en met 22 AVG.   
2. Het pensioenfonds meldt inbreuken in verband met persoonsgegevens zonder onredelijke 

vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat het pensioenfonds er kennis van heeft 
genomen aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in 
verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke 
personen.  

3. Het pensioenfonds deelt betrokkenen de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld 
mee, indien de inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van 
natuurlijke personen.  

Artikel 10 Slotbepalingen  
1. Dit privacyreglement treedt in werking met ingang van 17 maart 2022 en vervangt alle 

voorgaande versies van dit privacyreglement.  
2. Indien een aangesloten werkgever hierom verzoekt, wordt dit privacyreglement hem kosteloos 

verstrekt. Dit privacyreglement kan ook worden ingezien op www.pfzw.nl. 
3. Het pensioenfonds is bevoegd dit privacyreglement te wijzigen 
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