Privacyverklaring
Wie zijn wij?
Uw gegevens worden verwerkt door Overwater Pensioenconsultants B.V. Wij hebben als kernactiviteit
het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten op het gebied van
pensioenen. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken wij een veelheid van persoonsgegevens.
Onze contactgegevens zijn:
telefoon: 0186 82 00 16
e-mail: info@overwater-pensioen.nl
website: www.overwater-pensioen.nl
postadres: Postbus 5506, 3270 AA Mijnsheerenland
Waarom deze verklaring?
Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermen. Wij moeten
daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen o.a. transparant zijn over de
soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en
welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u
hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.
Verwerking van uw gegevens
Ten behoeve van het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten op het
gebied van pensioenen vragen wij om persoonsgegevens. Ook als u contact met ons opneemt of de
website bezoekt verwerken wij uw gegevens. Overwater Pensioenconsultants B.V. respecteert uw
privacy en daarom worden uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt met
inachtneming van geldende wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van
persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat alleen persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat,
toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
Meer concreet betekent dit, dat wij (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
BSN;
polisnummer;
leeftijd, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, datum samenlevingsverband, datum
scheiding;
gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen wij
om een kopie van een identiteitsbewijs);
gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en (oude)werkgever;
gegevens over uw eventuele kind(eren) en partner;
gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
gegevens ingediende claims/claimhistorie;
gegevens convenant inzake afspraken echtscheiding.
Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen wij dat uiterst
zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming. Deze gegevens worden alleen verwerkt door
medewerkers die deze gegevens voor de vervulling van hun taak nodig hebben.
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Doelen van de verwerking van gegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
het (laten) beheren van onze relatie met (potentiele) klanten en bezoekers;
het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en
het gebruik van een archiefbestemming;
het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een
(potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.
Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw
persoonsgegevens:
het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen
aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze
bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van
gegevens;
de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke
doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering
of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons.
Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u,
het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing
en/of profilering gericht op marketing.
Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die
wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie
of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende
de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.
Beveiliging van uw gegevens
Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw
persoonsgegevens te beveiligen.
Verstrekken van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons
daarvoor toestemming heeft gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een
rechterlijke uitspraak, of indien zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de
verwerking van persoonsgegevens.
Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de aan u verleende diensten
verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk aan de volgende personen of partijen:
financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie wij voor u een financieel product
aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren; of; waarbij wij u
begeleiden tijdens de looptijd van het product;
personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten
worden;
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externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken,
zoals onze ICT--dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
schade-experts, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis;
notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen).

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit
uitsluitend met in achtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, voor doelen en onder
voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.
Bezoek aan onze website
Als u onze website bezoekt registreren wij algemene bezoekgegevens. Daarbij kunt u denken aan de
meest bezochte pagina’s zodat wij weten wat u interessant vindt. Dit stelt ons in staat om onze
dienstverlening te verbeteren. De gegevens verwerken wij op een geaggregeerd niveau (niet
herleidbaar tot een individu). Op de website maken wij gebruik van cookies. Een cookie zorgt ervoor
dat onze website u herkent als u de volgende keer de website bezoekt. Hebt u bezwaar tegen het
gebruik van cookies, dan kunt u deze in uw browser uitschakelen.
Persoonsgegevens van sollicitanten
Van personen die voor een functie bij ons solliciteren, worden ook persoonsgegevens verwerkt, zoals
contactgegevens en gegevens die zijn vermeld in de sollicitatiebrief en cv. Naast het voornoemde in
algemene zin, geldt daarvoor het volgende. Deze persoonsgegevens worden, uitsluitend door de
daarvoor binnen de organisatie aangewezen medewerkers verwerkt ter beoordeling van de
geschiktheid van de kandidaat en om met de kandidaat contact te leggen. De gegevens worden
gedurende de sollicitatieprocedure bewaard door de aangewezen medewerker die de sollicitatie voor
de betreffende functie in behandeling heeft. Na afronding van de sollicitatieprocedure worden
gegevens voor zover van toepassing nog uitsluitend bewaard door de directie.
Cameratoezicht
Ten behoeve van de veiligheid vindt er cameratoezicht plaats bij het toegangshek aan de achterzijde
van ons pand. Naast het voornoemde in algemene zin, geldt hiervoor het volgende.
Het gaat om camerabeelden zonder geluid. De aanwezigheid van camera’s is ter plaatse aangegeven
met stickers, bordjes dan wel andere aanduidingen. De aanwezige camera’s zijn bedoeld om de
(sociale) veiligheid van de personen aanwezig in en rondom de locatie waar het cameratoezicht
plaatsvindt en de bescherming van gebouwen en eigendommen te verhogen. De gegevensverwerking
die als gevolg daarvan plaatsvindt, is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd
belang tot beveiliging van personen en goederen. De opnames worden voor de duur van enkele
dagen bewaard alvorens deze automatisch worden gewist, tenzij er een calamiteit heeft
plaatsgevonden. In dat geval worden de beelden gewist wanneer ze niet meer nodig zijn in het kader
van de calamiteit. Uitsluitend onze directie heeft toegang tot de camerabeelden. De directie zal daar te
allen tijde uiterst discreet mee omgaan. Bij een calamiteit kunnen de camerabeelden, binnen de
wettelijke kaders, ter beschikking worden gesteld aan politie en justitie ter ondersteuning van een
aangifte van een strafbaar feit. De camerabeelden zullen niet met andere derden worden gedeeld,
tenzij daar een (wettelijke) verplichting toe bestaat.
Uw rechten
U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u
altijd contact met ons opnemen. Dit betreft bijvoorbeeld:
of wij uw persoonsgegevens verwerken;
de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
aanpassing van uw persoonsgegevens;
verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
overdracht van uw persoonsgegevens.
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U kunt uw verzoek schriftelijk of per email aan ons voorleggen. U ontvangt een reactie binnen
4 weken.
Overwater Pensioenconsultants B.V.
O.v.v. privacy
Postbus 5506
3270 AA Mijnsheerenland
E-mail: privacy@overwater-pensioen.nl
Telefoon: 0186-820016
Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. Als dit het geval is
zullen wij u dit gemotiveerd laten weten. Bent u het niet eens met de uitkomst of de wijze waarop wij
uw persoonsgegevens verwerken dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens hierover een klacht
indienen. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Wijzigingen van deze Privacyverklaring
Het kan voorkomen dat wij deze Privacyverklaring aangepast wordt bijvoorbeeld door wijziging in weten regelgeving. De meest recente versie is dan van toepassing. Deze kunt u raadplegen op onze
website: www.overwater-pensioen.nl.

