Privacyverklaring Pensioen Blik
Wij gaan netjes om met je gegevens en verstrekken je gegevens niet aan derden voor
marketingdoeleinden. Wij gebruiken en verwerken je gegevens alleen ten behoeve van het doel
waarvoor je ze ons hebt gegeven en in overeenstemming met de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). De wet die sinds 25 mei 2018 van kracht is en er vooral op is gericht dat
jouw persoonsgegevens niet ongevraagd worden gebruikt (of misbruikt) voor marketingdoeleinden.
Wij streven ernaar om onze klanten maximaal te beschermen tegen misbruik van gegevens. U bent
uiteraard niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel willen wij u graag erop
wijzen dat in dat geval de mogelijkheid bestaat dat wij u dan niet de gewenste dienst of het
gewenste product kunnen aanbieden. Wij vragen uw persoonsgegevens om de volgende redenen:
• Voor het opstellen van een passend financieel advies.
• Voor het bemiddelen en beheren van financiële producten.
• Om te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving.
Wij zullen nooit vragen om gegevens die niet noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Voor
noodzakelijke gegevens kunt u denken aan onder andere NAW-gegevens, afgeschermde kopie ID,
telefoonnummers en e-mailadressen voor communicatie en eventueel aanvullende
persoonsgegevens, afhankelijk van welke nodig zijn voor een afgenomen dienst of product.
Wij bewaren uw gegevens nooit langer dan noodzakelijk.
Wij verwerken gegevens voor relaties. We kunnen uw gegevens verstrekken aan:
• Verzekeraars
• Vermogensbeheerders
• Premiepensioeninstellingen (PPI)
• Eventuele andere partijen, waarbij vooraf besproken en specifieke toestemming is gegeven
Waar worden gegevens bewaard?
De volledige administratie vindt digitaal plaats bij Pensioen Blik. De data zijn beveiligd bij een externe
automatiseerder via een centrale server.
Wat zijn je rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor
contact met ons op via info@pensioenblik.nl.
Hoe gaan we om met eventuele datalekken?
We melden deze binnen 72 uur bij autoriteit persoonsgegevens en aan betrokkenen. We lossen het
probleem ook zo snel mogelijk op, al dan niet met deskundige ondersteuning.

