
PSA hecht waarde aan het beschermen van uw privacy. Deze pri- vacyverklaring (verklaring) legt uit hoe 

PSA de informatie die wij verzamelen gebruikt en beschermt. Het geldt voor alle persoonlijke informatie 

die u verstrekt aan PSA en die wij verzamelen uit andere bronnen, onder voorbehoud van lokale wetge-

ving. Deze verklaring, verwijst naar PSA, inclusief de daaraan verbonden moeder- en zusterondernemin-

gen (ook wel aangeduid als ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’).

We kunnen persoonlijke informatie zoals uw naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, burgerlijke 

staat, financiële gegevens en werk- gelegenheidsdetails verzamelen. We kunnen ook gevoelige informatie 

over u, zoals beroepsaansprakelijkheid, werknemerscompensatie of employee benefit programma’s verza-

melen. Wanneer u ons informatie geeft die ons in staat stelt om te reageren op uw verzoek om producten 

of diensten, stemt u in met het gebruik en de openbaarmaking van deze informatie aan geschikte derden 

voor de in deze verklaring omschreven doeleinden Dit omvat het verzamelen van informatie via websites, 

mobiele apparaten, mail en social media.

In sommige gevallen, verzamelt PSA automatisch bepaalde soorten informatie via het internet. Geauto-

mati- seerde technologieën kunnen het gebruik van de webserver zijn, logs om IP-adressen, ‘cookies’ en 

web beacons te verzamelen. Met deze informatie kunnen we de doeltreffendheid van onze websites en 

marketingactiviteiten verbeteren.

Door het gebruik van onze websites, bijbehorende microsites en mobiele toepassingen, gaat u akkoord 

met de verwerking van uw gegevens zoals uitgelegd in deze verklaring. Dit omvat ook het plaatsen van 

cookies op uw computer, mobiel, tablet etc.

PSA websites kunnen links naar andere websites die buiten onze controle vallen, niet onder deze verkla-

ring onderbrengen. Wij raden u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te bekijken.

U kunt ons via social media websites of door middel van functies op de PSA-site integreren met social 

media sites. Via social media kunt u ons in staat stellen om de toegang tot bepaalde informatie van uw 

social media- account (bijvoorbeeld: naam, e-mailadres, foto, geslacht, verjaardag, stad, de berichten of de 

‘likes’) te delen.

Als u onze websites bekijkt op uw mobiele telefoon, kunnen we ook uw unieke IP-adres verzamelen, even-

als informatie over het besturingssysteem van uw apparaat, mobiele provider en uw locatie-informatie.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om onze diensten en producten aan te bieden en te beheren. 

Door gebruik van onze websites geeft u toestemming om deze informatie ook voor andere doeleinden te 

gebrui- ken. Wij verhuren of verkopen uw persoonlijke informatie niet aan derden voor hun eigen marke-

tinggebruik of openbaarmaking.

Wij delen persoonlijke informatie met moeder- en dochterbedrijven, en leveren informatie aan zakelijke 

part- ners en dienstverleners die nodig zijn om onze producten en diensten te leveren en te beheren. 
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Indien nodig, kunnen we persoonsgegevens verstrekken om te reageren op de officiële verzoeken van de 

regering, of in geval van een fusie/overname.

Door uw gegevens achter te laten voor het gebruik van onze websites, geeft u toestemming voor het ver-

zame- len, transport, opslag en verwerking van uw gegevens. Deze overdrachten zijn conform de door de 

Europese Unie (EU) gestelde modelovereenkomsten, of gelijkwaardige gegevensoverdrachtovereenkom-

sten om de veilig- heid en vertrouwelijkheid van gegevens te beschermen.

 

PSA heeft redelijke technische en administratieve beveiligingsnormen geïmplementeerd om persoonlijke 

of bedrijfsinformatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Onze medewerkers, partners en vertegenwoordigers zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid 

van persoonlijke gegevens te waarborgen en mogen de informatie niet gebruiken voor ongeoorloofde 

doeleinden.

Als u vragen heeft met betrekking tot deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met ons via PSA, Roe-

mer Visscherstraat 41, 1054 EW Amsterdam. Tel: +31 (0)20 261 0200 of Email: policy@pensionsecurity.nl

We kunnen deze verklaring van tijd tot tijd updaten, we raden u daarom aan deze verklaring periodiek te 

lezen, zodat u zich bewust bent van ons privacybeleid. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 

augustus 2013.


