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Privacy verklaring 

Deze privacy verklaring is van toepassing op Stichting Pensioenfonds Trespa handelend onder de 
naam Stichting Pensioenfonds Trespa 

Ons privacybeleid 

Stichting Pensioenfonds Trespa verwerkt persoonsgegevens en vindt het belangrijk dat dit zorgvuldig 
en vertrouwelijk gebeurt. Stichting Pensioenfonds Trespa is verwerkingsverantwoordelijke.  

Wij verwerken uw gegevens met in achtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: 
WBP). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt het juridische kader voor de omgang 
met persoonsgegevens in Nederland. Op 25 mei 2018 vervalt de Wbp en treedt de Europese 
Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking, samen met de 
uitvoeringswet. De AVG bouwt voort op de Wbp en zorgt onder andere voor versterking en 
uitbreiding van de privacyrechten met meer verantwoordelijkheden voor organisaties. 

RiskCo treedt op als bewerker van persoonsgegevens van of namens Stichting Pensioenfonds Trespa. 
RiskCo gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden dan is overeengekomen met Stichting 
Pensioenfonds Trespa. 

Voor welk doel worden persoonsgegevens verwerkt? 

De gegevensverwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens valt binnen de statutaire 
doelstelling van Stichting Pensioenfonds Trespa: 

 het uitkeren of het doen uitkeren van pensioenen en/of toeslagen op die pensioenen aan 
deelnemers, gepensioneerden, gewezen deelnemers, en hun nabestaanden en ex-
echtgenoten in de gevallen en onder de voorwaarden, zoals nader geregeld in de 
pensioenreglementen en de addenda behorende bij die reglementen; 

 Het verrichten van alle (rechts)handelingen die met het voorgaande in verband staan, 
daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin genomen. 
  

Het betreft de volgende categorieën van persoonsgegevens van (gewezen) deelnemer en eventuele 
partner en kinderen: 

 naam, adres en woonplaats 
 emailadres 
 telefoonnummer 
 bsn 
 geslacht 
 geb datum 
 partnergegevens (naam, geslacht, geboortedatum, relatiedatum, datum ontbinding relatie, 

overlijdensdatum) 
 salarisgegevens 
 medische gegevens 
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Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Stichting Pensioenfonds Trespa zorgvuldig te werk. 
Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Er worden, met 
uitzondering van de volgende gevallen, geen persoonsgegevens aan derden verstrekt: - een 
wettelijke verplichting; - rechterlijke uitspraak; - de bescherming van de rechten van de gebruiker 
van diensten en/of producten van Stichting Pensioenfonds Trespa; of - om de rechten van Stichting 
Pensioenfonds Trespa te beschermen. 

Bovenstaande alleen voor zover dit in overeenstemming is met de Wbp (vanaf  25 mei 2018 AVG). 

Recht op inzage en correctie 

U heeft de mogelijkheid om te vragen welke gegevens Stichting Pensioenfonds Trespa van u 
verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, deze te laten corrigeren. Een overzicht van uw 
persoonsgegevens of een verzoek tot wijziging van persoonsgegevens kunt u schriftelijk aanvragen 
bij Stichting Pensioenfonds Trespa, t.a.v. pension desk, Wetering 20 – 6000 AC WEERT of mailen 
naar pensioen@trespa.com. Om uw verzoek in behandeling te nemen ontvangen wij graag een 
kopie van uw legitimatiebewijs. U ontvangt een opgave van uw gegevens uiterlijk binnen 4 weken na 
het doen van het schriftelijk verzoek. 

Bij een melding van onjuiste gegevens op het overzicht, zal Stichting Pensioenfonds Trespa de 
gegevens indien nodig aanpassen, afschermen of verwijderen als deze voor een onjuist doel worden 
verwerkt. Stichting Pensioenfonds Trespa kan weigeren aan uw verzoek te voldoen, indien en voor 
zover dit noodzakelijk is in verband met zwaarder wegende belangen van anderen dan van u, of 
indien de mededeling gegevens bevat die een derde betreffen. 

Bewaartermijn 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze 
verzameld zijn of waarvoor ze verwerkt worden. Voor sommige gegevens is Stichting Pensioenfonds 
Trespa, vanuit de wet, verplicht om deze gedurende een bepaalde periode  te bewaren. De van 
toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn wordt dan als uitgangspunt gebruikt. 

Beveiliging 

Stichting Pensioenfonds Trespa heeft de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen die gegevens 
beschermen tegen verlies of beschadiging en/of kennisneming en inzage door onbevoegden. 

Vragen 

Heeft u nog vragen over dit statement of de verwerking van uw persoonsgegevens? Laat het ons dan 
weten via een brief aan Stichting Pensioenfonds Trespa, t.a.v. pension desk, Wetering 20 – 6000 AC 
WEERT of mailen naar pensioen@trespa.com.  

 

 


