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Privacy wetgeving - de rechten van betrokkenen en de uitoefening van die 
rechten 
 

 
Achtergrond 
 
Op 25 mei 2018 is EU-verordening inzake gegevensbescherming (EU 2016/679), de AVG,  in 
werking getreden. Ons pensioenfonds zal aan die verordening  en de op die verordening 
gebaseerde wetgeving moeten voldoen. De AVG is van toepassing op de bescherming van 
persoonlijke gegevens en vereist onder andere dat procedures worden ingericht voor de 
uitoefening van de rechten van de betrokkene.  
 
 
Betrokkene 
 
De betrokkene is een natuurlijke persoon op wie de door een organisatie vastgelegde 
persoonsgegevens betrekking hebben. 
 
Rechten van de betrokkene 
 
De betrokkene heeft, zoals omschreven in de  AVG, de volgende rechten: 

 het recht op informatie  over de verwerking van diens persoonsgegevens; 

 het recht op inzage in zijn persoonsgegevens; 

 het recht op correctie van die gegevens als deze niet kloppen; 

 het recht op verwijdering van de gegevens  en het ‘recht om te worden vergeten; 

 het recht op beperking  van de gegevensverwerking; 

 het recht van verzet tegen  de gegevensverwerking; 

 het recht op overdracht  van zijn gegevens; 

 het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming. 
 
Ons fonds als verwerkingsverantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens van (gewezen) 
deelnemers, pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden uit hoofde van de door 
ons fonds uitgevoerde pensioenregelingen. 
 
De pensioenadministratie, waarin bepaalde persoonsgegevens zijn opgenomen, is door ons 
fonds uitbesteed aan RiskCo. Deze organisatie is de verwerker van persoonsgegevens. Met deze 
organisatie heeft het fonds een verwerkersovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen die 
de AVG stelt.  
RiskCo heeft procedures en mechanismen geïmplementeerd om betrokkene in staat te stellen 
zijn rechten uit te oefenen. Deze procedures en mechanismen worden periodiek geëvalueerd. 
 
Verantwoordelijkheden  
 
Het bestuurslid Privacy van ons fonds is er voor verantwoordelijk dat betrokkenen hun wettelijke 
rechten uit hoofde van de AVG kunnen uitoefenen. Als u als betrokkene gebruik wenst te maken 
van de hiervoor genoemde rechten, verzoeken wij u het ‘Formulier Rechten van Betrokkene’  aan 
ons toe te zenden. 


