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Privacyverklaring Stichting Pensioenfonds Atos 
 
Versie 1.0 
 

 
Om de pensioenovereenkomst voor u uit te voeren, heeft de Stichting Pensioenfonds Atos (SPA) 
gegevens van u nodig. Persoonlijke gegevens. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in 
één woord: verwerken) we. 
 
SPA registreert alleen de gegevens die nodig zijn voor het verstrekken van pensioenen aan u. Wij 
behandelen de door u verstrekte informatie met de grootste zorg en verstrekken uw gegevens niet 
aan derden, tenzij u ons daartoe machtigt of wij hiertoe wettelijk zijn verplicht. 
 
Net als u vinden we het belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn. En dat wij zorgvuldig en 
vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Daarom hebben we afspraken gemaakt over hoe we uw 
gegevens verwerken. Deze afspraken vindt u hieronder. We houden ons hierbij aan de Algemene 
verordening gegevensbescherming. 
 
Welke persoonsgegevens registreert SPA?  
Wij registreren alleen persoonsgegevens die relevant zijn voor onze werkzaamheden. Hieronder 
vallen de volgende gegevens: 

• Naam; 

• Geboorte- en overlijdensdatum; 

• Burgerservicenummer (BSN); 

• Woonadres; 

• Woonplaats; 

• Correspondentieadres; 

• Geslacht; 

• Relatiegegevens: partner, ex-partner en eventuele kinderen; 

• Dienstverbandgegevens bij (voormalige) werkgever, inclusief soort dienstverband, 
salarisgegevens, onregelmatigheidstoeslag (ORT) en deeltijdfactoren; 

• Informatie over uw pensioen. Bijvoorbeeld hoeveel pensioen u heeft opgebouwd; 

• Arbeidsongeschiktheidsgegevens en wijzigingen daarin; 

• Bankrekeningnummer; 

• E-mailadres; 

• Telefoonnummer. 
 
Medische gegevens  
In een heel enkel incidenteel geval - bijvoorbeeld als u op een andere datum dan uw pensioendatum 
ouderdomspensioen wil uitruilen tegen nabestaandenpensioen - is een gezondheidsverklaring nodig. 
Deze verklaring verwerken wij extra zorgvuldig en wordt direct na gebruik vernietigd. SPA  en de 
uitvoeringsorganisatie van SPA is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van uw verklaring. 
Alleen één of twee medewerkers die de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig 
hebben ontvangen uw gezondheidsverklaring. Zij hebben een geheimhoudingsplicht en vernietigen 
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de gegevens direct nadat de beslissing o.b.v. de verklaring genomen is, wat meestal binnen een week 
is.  Andere medewerkers ontvangen uw gezondheidsverklaring niet. 
 
Waarom verwerkt SPA persoonsgegevens?  

• Om (administratieve) werkzaamheden te kunnen verrichten die nodig zijn voor een goede 
uitvoering van de statuten en pensioenregelingen. Daar hoort ook bij dat wij over uw actuele 
persoons- en relatiegegevens beschikken zodat wij contact met u en eventueel uw partner, 
gezinsleden of werkgever kunnen onderhouden.  

• Om u tijdig van juiste informatie te kunnen voorzien; 

• Voor geanonimiseerde statistische analyses; 

• Om fraude te voorkomen en te bestrijden, en om de veiligheid en integriteit te waarborgen 
van deelnemers, de financiële sector, onze organisatie en medewerkers; 

• Voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het versturen van uw jaarlijkse 
pensioenoverzicht. 

 
Van wie verwerkt SPA de persoonsgegevens?  

• Gewezen deelnemers (met voortzetting); 

• Gepensioneerde deelnemers; 

• Partner, ex-partner en wezen (als zij recht hebben op wezenpensioen) van de gewezen 
deelnemer (met voortzetting) of gepensioneerde deelnemer; 

• Iedereen die bij ons werkt of voor ons werkt; 

• Andere rechthebbenden. 
 
Van wie ontvangt SPA de persoonsgegevens?  

• U of uw wettelijke vertegenwoordiger; 

• De werkgever die bij SPA is aangesloten; 

• Basisregistratie Personen; 

• UWV; 

• Belastingdienst; 

• Sociale Verzekeringsbank; 

• Eerdere pensioenverzekeraar(s) van u; 

• Andere natuurlijke personen, instellingen en organisaties die u heeft gemachtigd om 
gegevens te verstrekken. 

 
Aan wie verstrekt SPA de persoonsgegevens?  
Wij verstrekken zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wet of het 
pensioen- en/of uitvoeringsreglement dat verplicht. Dit kan bijvoorbeeld UWV, de belastingdienst, of 
een pensioenfonds/verzekeraar waar u bij betrokken bent geweest zijn. 
 
Recht op inzien en correctie persoonsgegevens  
Wij houden uw gegevens graag actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn? 
Dan kunt u ons vragen welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. Wij verstrekken u 
vervolgens binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens. Bevat dit overzicht onjuistheden? Dan 
kunt u ons schriftelijk een correctie doorgeven of vragen om verwijdering van de gegevens. U kunt 
een brief sturen naar:  

Stichting Pensioenfonds Atos, t.a.v. Privacy Officer  
Burgemeester Rijnderslaan 30 
1185 MC AMSTELVEEN 
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SPA kan uw verzoek alleen in behandeling nemen als zij formeel uw identiteit kan vaststellen. SPA 
neemt daarom schriftelijk of telefonisch contact met u op. Binnen 4 weken ontvangt u bericht of SPA 
aan uw verzoek kan voldoen. 
 
Recht van verzet tegen verwerking persoonsgegevens  
U kunt ons vragen om uw gegevens voor bepaalde situaties niet meer te gebruiken. U wilt 
bijvoorbeeld dat wij u niet bellen of e-mailen. U kunt ons ook vragen om uw gegevens niet meer te 
gebruiken als u daar een belangrijke persoonlijke reden voor heeft. We hebben uw gegevens 
natuurlijk wel nodig om uw pensioen te kunnen regelen. 
Wilt u dat wij uw gegevens niet meer gebruiken? Stuur ons een brief en geef aan waarom u wilt dat 
wij uw gegevens niet meer gebruiken. U krijgt van ons binnen 4 weken een reactie. 

Stichting Pensioenfonds Atos, t.a.v. Privacy Officer  
Burgemeester Rijnderslaan 30 
1185 MC AMSTELVEEN 
 
Welke maatregelen treft SPA voor de beveiliging en geheimhouding van persoonsgegevens?  

• SPA heeft de nodige technische en organisatorische voorzieningen getroffen, zoals 
bijvoorbeeld systemen, netwerk en gebouw, om de gegevens van betrokkenen te 
beschermen tegen verlies of beschadiging; 

• Verder zijn de nodige voorzieningen aanwezig die waarborgen dat vervanging of herstel kan 
plaatsvinden bij verlies of beschadiging van gegevens van de betrokkene; 

• Sommige medewerkers hebben al vanwege hun ambt, beroep of wettelijk voorschrift een 
geheimhoudingsplicht van persoonsgegevens. Overige medewerkers zijn verplicht tot 
geheimhouding van de persoonsgegevens die zij verwerken, behalve wanneer zij vanwege de 
wet verplicht zijn de gegevens te verstrekken. Dit geldt ook als hun werkzaamheden vragen 
om de gegevens uit noodzaak te verstrekken. Bijvoorbeeld aan nabestaanden bij overlijden 
van een deelnemer. Uiteraard zal vóór het verstrekken van gegevens aan nabestaanden de 
identiteit van de nabestaanden worden vastgesteld. 

 
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?  
Wij verzamelen uw persoonsgegevens met een doel. Uw persoonsgegevens worden niet langer 
bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden 
verwerkt. Sommige gegevens bewaren wij een bepaalde periode omdat de wet ons dat verplicht. Het 
uitgangspunt is dan de wettelijke bewaartermijn. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, dan 
verwijderen wij de gegevens. 
 
 
Andere vragen?  
Heeft u andere vragen over deze verklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens? Stuur dan 
een brief naar de Privacy Officer van SPA: 

Stichting Pensioenfonds Atos, t.a.v. Privacy Officer  
Burgemeester Rijnderslaan 30 
1185 MC AMSTELVEEN 

Contactgegevens 
Stichting Pensioenfonds Atos 
Burgemeester Rijnderslaan 30 
1185 MC AMSTELVEEN 
Telefoon: +31 88 265 8633 
E-Mail: pensioenfonds@atos.net 

mailto:pensioenfonds@atos.net
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Website: www.pensioenfondsatos.nl 
 
De pensioenadministratie is uitbesteed aan Achmea Pensioenbeheer.  

Achmea Pensioenbeheer 
TSA-KT13/ OPF/ Atos 
Postbus 90170 
5000 LM TILBURG 

Helpdesk: 
Tel: 013-462 11 63 
E-Mail: pensioenfondsatos@achmea.nl 

Vragen over pensioenuitkeringen: 
Tel: 013- 462 36 38 
E-Mail: uitkeringen.pensioen@achmea.nl 

Houd uw pensioennummer bij de hand. Dit staat op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO). 
 
Wijzigingen 
SPA behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren 
u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 25-05-
2018. De meest recente versie vindt u altijd op onze website. 
 
 

-o- 
 

 
Deze verklaring is vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 april 2018  

   
Amstelveen, 23 april 2018 
 
Namens het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Atos  

 
     

Frank Winnubst    Arno Elshout  
Voorzitter    Secretaris 
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