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De klanten van Appel Pensioenuitvoering, hierna te noemen ‘het Pensioenfonds’ (en haar 

pensioenuitvoerder Appel Pensioenuitvoering B.V.) respecteren uw recht op privacy en 

beschermen eventuele persoonsgegevens welke de gebruikers van onze website(s) aan ons 

doorgeven. Wij zullen alle persoonlijke informatie (persoonsgegevens) vertrouwelijk en 

zorgvuldig behandelen.  

Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam, 

geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer, salarisgegevens en 

Burgerservicenummer (BSN). 

 

Met uw gegevens kunnen wij uw pensioenregeling uitvoeren en verbeteren. 

Het Pensioenfonds is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor de 

door haar gevoerde pensioenregelingen. De verwerking van persoonsgegevens is opgenomen 

in het meldingenregister van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van uw pensioenregeling. De door u 

verstrekte persoonsgegevens gebruikt het Pensioenfonds (en haar pensioenuitvoerder) om u 

zo goed mogelijk te kunnen adviseren over onder andere relevante informatie over uw 

pensioen, de hoogte van uw pensioenuitkering en eventuele wijzigingen in de 

pensioenregeling.  

 

Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend beschikbaar voor het Pensioenfonds en haar 

pensioenuitvoerder, alsmede haar accountant en actuaris, zodat steeds een zo afgewogen en 

evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne 

en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. 

 

Uw persoonlijke gegevens zijn goed beveiligd 

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend binnen de Europese Unie verwerkt. Daarnaast 

hebben wij passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site 

te beveiligen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 

geheimhouding daarvan. 

 

Met uw persoonsgegevens wordt uiterst zorgvuldig omgegaan 

Het Pensioenfonds (en haar pensioenuitvoerder) houden zich aan de Wet bescherming 

persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat het Pensioenfonds en 
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haar pensioenuitvoerder zorgvuldig te werk. Het Pensioenfonds en haar pensioenuitvoerder 

gebruiken alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.  

Gezien de aard van het pensioenproduct worden persoonsgegevens langdurig bewaard, in elk 

geval gedurende de periode dat geregistreerde personen pensioenaanspraken of 

pensioenkapitalen bij het Pensioenfonds hebben. 

 

Persoonsgegevens worden uitsluitend voor de pensioenuitvoering verstrekt 

Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die het Pensioenfonds en haar 

pensioenuitvoerder jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen 

persoonsgegevens aan derden verstrekt. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen 

nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.  

 

Met inachtneming van het gestelde in het Privacyreglement en de wettelijke vereisten, worden 

gegevens verstrekt aan onderstaande derden. 

- Ambassades c.q. consulaten 

- Banken 

- Belastingdiensten 

- De Nederlandsche Bank 

- De wettelijke vertegenwoordiger van geregistreerden1  

- Dienstverleners: actuarissen, accountants 

- Gemeenten in hun hoedanigheid van houder van de bevolkingsregisters 

- Instellingen waar de deelnemer werkzaam is (geweest) 

- Notaris of advocaat van geregistreerde 

- Pensioenfondsen 

- Pensioenregister 

- Sociale Verzekeringsbank 

- Sociale diensten 

- UWV 

- Verzekeringsmaatschappijen 

 

Uw rechten 

Alle betrokkenen hebben de volgende (wettelijke) rechten: 

- Transparantie: recht op informatie 

- Inzage: recht om in te zien 

- Rectificatie: recht om te wijzigen 

- Verwijderen (vergetelheid): recht om vergeten te worden 

- Beperking: recht om gegevensverwerking te beperken 

- Overdraagbaarheid: recht om gegevens over te dragen 

- Bezwaar: tegen onder meer profilering 

Het Pensioenfonds en de pensioenuitvoerder zetten zich in om bovenstaande rechten van 

betrokkenen te allen tijde na te komen. Voor klachten, bezwaar maken, het corrigeren en 

verwijderen van persoonsgegevens of het beperken van een bewerking, alsmede voor het 

opvragen van een overzicht van uw gegevens en voor het intrekken van toestemming voor de 

                                                           
1 Geregistreerden zijn de deelnemer, partner, gewezen partners, wezen en voogden 
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verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met uw pensioenfonds 

(http://www.appelpensioen.nl/uw-pensioenfonds). 

 

Wijzigingen en reikwijdte van dit privacy statement 

Het Pensioenfonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy 

statement. Wij raden u daarom aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u 

onze site bezoekt.  

 

Deze site bevat links naar andere internetpagina’s. Dit privacy statement heeft geen betrekking 

op deze gelinkte pagina’s. Het Pensioenfonds is niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid 

en inhoud van deze websites, alsmede de omgang van deze derden met uw persoonlijke 

gegevens. Lees daarom, het privacy statement van de site die u bezoekt. 

 

Cookiebeleid is van toepassing 

Van deze website worden bezoekersstatistieken bijgehouden, zoals het aantal bezoekers en 

welke pagina’s het vaakst worden bezocht. Hiervoor wordt een cookie geplaatst waarbij wij 

geen gegevens delen. Bij het bijhouden van gegevens over uw bezoekgedrag blijft de identiteit 

van de bezoeker onbekend (door het laatste octet van uw IP-adres te maskeren). De verkregen 

informatie wordt gebruikt voor het verbeteren van ons communicatiebeleid. Zie voor meer 

informatie het Cookiebeleid van Appel Pensioenuitvoering. 


