Privacyverklaring Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in
Bouwmaterialen
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de handel in bouwmaterialen (hierna: Bpf HiBiN)
respecteert de privacy van alle gebruikers van onze websites. Wij behandelen persoonlijke
informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. Deze privacyverklaring is opgesteld door Bpf HiBiN,
ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 41197852.
Bpf HiBiN hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens.
Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door ons in overeenstemming met de eisen die de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt aan het gebruik van informatie die tot
personen herleidbaar is. Deze eisen gelden ook voor de partijen die wij, als pensioenfonds,
inschakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening. In deze privacyverklaring leest u wat het
Bpf HiBiN met uw persoonsgegevens doet en hoe wij uw privacy beschermen.
Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?
Bpf HiBiN is een pensioenfonds en voert zelf de pensioenregeling (inclusief de Anw-hiaatregeling)
uit. Wij verzamelen en registreren uw persoonsgegevens om pensioenaanspraken en -rechten
correct te administreren en om deze aan u uit te keren wanneer u pensioneert.
Wij behandelen de persoonsgegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig. Bpf HiBiN
registreert enkel de gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening als pensioenfonds in de zin van
de Pensioenwet. Wij behandelen de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootste zorg en
beveiliging. We verstrekken uw gegevens niet aan derden, anders dan op grond van een
uitbestedingsconstructie waarbij uw privacy wordt gewaarborgd, tenzij u ons daartoe machtigt of
de wet ons daartoe verplicht.
Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor overige activiteiten ter ondersteuning van de
bedrijfsuitvoering van Bpf HiBiN, zoals fraudepreventie. Bpf HiBiN bewaart de verzamelde gegevens
niet langer dan strikt noodzakelijk. Uw gegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze
verwerkt.
Welke gegevens registreren wij?
De gegevens die wij registreren zijn de persoonsgegevens die wij nodig hebben om uw
pensioenaanspraken en -rechten goed te administreren. Dit gebeurt op basis van uw:

Burgerservicenummer (BSN);

NAW-gegevens;

geslacht;

geboortedatum (en overlijdensdatum);

burgerlijke staat;

aanvang en einde van uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving;

aanvang en einde van uw dienstverband;

salaris en parttimepercentage en

uw bankrekeningnummer (enkel wanneer u een uitkering van ons ontvangt).
Naast uw gegevens registreren wij ook de volgende persoonsgegevens van uw (gewezen) partner
en kinderen:

BSN;

NAW-gegevens;

geslacht;

geboortedatum (en overlijdensdatum);

contactgegevens van uw (gewezen) partner en uw kinderen en

de overlijdensdatum van uw (gewezen) partner.
Met deze persoonsgegevens berekenen we pensioenaanspraken en –rechten En kennen deze toe
aan u of uw (gewezen) partner en kinderen. Ook gebruiken we uw persoonsgegevens voor het
registreren van klachten en geschillen. Uw persoonsgegevens (en die van uw gewezen partner en
kinderen) gebruiken wij voor het doel waarvoor u ons deze gegevens verstrekt heeft of waarvoor
wij deze verkregen hebben.

Uw e-mailadres en (mobiel) telefoonnummer gelden als belangrijke contactgegevens. Met behulp
van uw e-mailadres kunnen we uw verzoeken om informatie of andere vragen sneller en adequater
behandelen. We gebruiken uw e-mailadres alleen wanneer u dit, via het contactformulier op onze
website, aan ons doorgeeft. Dit geldt ook voor uw (mobiel) telefoonnummer.
Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom zijn onze systemen en
programma’s beveiligd op de wijze die de wet- en regelgeving hieraan stelt en hebben we
beheerprocedures om de informatie nauwkeurig en compleet te houden. Zo worden onbevoegde
partijen - binnen en buiten onze organisatie - geen toegang verleend tot uw persoonsgegevens. Uw
gegevens worden door ons op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of andere
onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Daartoe verloopt het
communicatie- en transactieproces op deze website, daar waar nodig, via een beveiligde omgeving.
Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens
Wanneer u ons om inzage in uw persoonsgegevens verzoekt, worden deze pas aan u verstrekt via
telefoon, e-mail of brief als wij voldoende zekerheid hebben over uw identiteit. Dit doen wij om uw
privacy maximaal te beschermen. Bpf HiBiN verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond
van de wet wordt toegestaan, verplicht of noodzakelijk is. In geval van een mogelijke fraude worden
uw gegevens doorgegeven aan de betreffende instanties. Ook dan worden uw gegevens gebruikt in
overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Pensioenwet.
U kunt uw persoonsgegevens opvragen en controleren
U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien die Bpf HiBiN heeft geregistreerd.
Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u schriftelijk of per e-mail verzoeken
tot correctie of verwijdering van de gegevens. Ook hierbij geldt dat wij voldoende zekerheid over
uw identiteit hebben. U kunt uw verzoek richten aan:
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen
Postbus 45, 4840 AA Prinsenbeek, of
E-mail: info@bpfhibin.nl
Cookies bij het bezoeken van de website
De website van Bpf HiBiN maakt gebruik van “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die tijdelijk op uw
computer worden opgeslagen en die het bezoek aan onze site eenvoudiger maken. Bpf HiBiN
gebruikt cookies ten behoeve van het analyseren en verbeteren van de website. Cookies kunnen
gebruikt worden om voorkeuren en interesses op basis van bezoek- en klikgedrag te onthouden. Er
kan bijvoorbeeld worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat
Bpf HiBiN weet welke onderdelen van haar websites populair zijn. Daar passen we eventueel de
website op aan. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen door Bpf HiBiN die persoonlijk tot de
betreffende bezoeker te herleiden.
We bewaren geen persoonlijke informatie bij gebruik website
Bij een bezoek aan onze website houdt Bpf HiBiN geen unieke persoonsgegevens bij zoals uw naam,
e-mailadres en dergelijke. Dit gebeurt enkel wanneer u dit invult via het contactformulier op de
website.
Werkgeversportaal
Via het werkgeversportaal geeft uw werkgever uw gegevens aan ons door. Dit geldt bijvoorbeeld
voor uw BSN, geboortedatum, salaris en uw parttimepercentage. Ook het werkgeversportaal is
goed beveiligd. Uw werkgever logt hierop in met een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze
gegevens zijn niet bij andere partijen bekend. Uw gegevens in het werkgeversportaal zijn op
dezelfde wijze beschermd als in het algemeen geldt ten aanzien van het gebruik van uw gegevens.
Deelnemersportaal
Via het deelnemersportaal heeft u als deelnemer inzicht in uw opgebouwde en bereikbare
pensioenaanspraken zoals deze zijn vastgelegd in het pensioenadministratiesysteem. De
pensioenaanspraken zijn gebaseerd op de gegevens die door uw werkgever via het
werkgeversportaal zijn doorgegeven. Deze gegevens zijn zichtbaar in het deelnemersportaal. Dit
zijn uw BSN, geboortedatum, salaris en uw parttimepercentage. Daarnaast zijn ook de naam, het
geslacht en de geboortedatum van uw partner zichtbaar.

Via het deelnemersportaal wordt u gevraagd om uw e-mailadres op te geven. Dit e-mailadres wordt
alleen gebruikt voor notificatieberichten om aan te geven dat er een document voor u klaar staat
in het deelnemersportaal. Wanneer u ook aangeeft dat u de digitale nieuwsbrief wilt ontvangen,
ontvangt u deze op het door u opgegeven e-mailadres.
Het deelnemersportaal is goed beveiligd, u logt in via uw persoonlijke DigiD. Gegevens in het
deelnemersportaal zijn niet bij andere partijen bekend. Uw gegevens in het deelnemersportaal zijn
op dezelfde wijze beschermd als in het algemeen geldt ten aanzien van het gebruik van uw
gegevens.
Contactformulieren
Op de website van Bpf HiBiN kunt u diverse formulieren invullen en aan ons versturen. Bpf HiBiN
verwerkt deze gegevens, indien noodzakelijk, in zijn administratie.
Wijzigingen
Bpf HiBiN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring. Wij
adviseren u de privacyverklaring met regelmaat te lezen. Op deze webpagina vindt u steeds de
actuele privacyverklaring.
Indien deze wijzigingen een inbreuk zouden zijn op uw persoonlijke levenssfeer dan zullen wij u op
gepaste en tijdige wijze informeren en u gelegenheid bieden hier al dan niet mee akkoord te gaan.
Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 januari 2021.
Klacht Autoriteit Persoonsgegevens
Heeft u een klacht over de manier waarop Bpf HiBiN met uw gegevens omgaat? Deze kunt u
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is verplicht deze klachten te
behandelen.
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
Vragen
Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens
kunt u zich schriftelijk of per e-mail wenden tot:
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen
Postbus 45, 4840 AA Prinsenbeek, of
E-mail: info@bpfhibin.nl

