Verklaring bevoegdheid adviseur tot
verwerking van persoonsgegevens en verrichten van
werkzaamheden

Werkgever en adviseur verklaren:
o Dat zij met elkaar een dienstverleningsovereenkomst hebben gesloten. Deze overeenkomst
omvat ondersteuning door de adviseur bij de uitvoering van de door de werkgever met Aegon
Cappital BV gesloten (pensioen) uitvoeringsovereenkomst(en)
o Dat zij daarnaast een verwerkersovereenkomst hebben gesloten, al dan niet als onderdeel van
de dienstverleningsovereenkomst. Deze overeenkomst regelt dat de adviseur de
persoonsgegevens mag verwerken van de werknemers, die zijn verzekerd volgens de
Overeenkomsten.1 De verwerkersovereenkomst voldoet aan artikel 28 van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.
o Dat de werkgever aan de adviseur bevoegdheid geeft om de volgende werkzaamheden uit te
voeren tijdens de looptijd van de overeenkomsten:
-

Doorgeven van mutaties aan Aegon Cappital in werknemersgegevens om de
verzekeringen actueel te houden.
Inzien en verwerken van werkgevers- en werknemersgegevens. Met als doel:
controleren of de verzekeringen op juiste wijze worden uitgevoerd.
Inzien en verwerken van werkgevers- en werknemersgegevens. Met als doel: op
verzoek van en voor de werkgever berekeningen maken over het uitvoeren of
wijzigen van de pensioenregeling.

Voor deze werkzaamheden gebruikt de adviseur het Benefits Plaza mutatieportaal.
o Dat de werkgever geen mutaties in werknemergegevens doorgeeft zolang de adviseur deze
bevoegdheid heeft.
o Dat de bevoegdheid van de adviseur over de verwerking van werknemergegevens beperkt is
tot het bepaalde in deze verklaring en de verwerkersovereenkomst.
o Dat de werknemergegevens niet gebruikt worden voor een ander doel dan beschreven in deze
verklaring en de verwerkersovereenkomst.
o Dat zij te allen tijde voldoen aan het bepaalde in:
De Algemene Verordening Gegevensbescherming
De Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming
Hieruit voortvloeiende of hiermee verband houdende wet- en regelgeving
Hierop gebaseerde beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens

1

Hierna genoemd ‘Werknemergegevens’
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Bevoegdheden van de adviseur
Heeft Aegon Cappital BV deze ondertekende verklaring ontvangen? Dan kan de adviseur mutaties
opgeven via het Benefits Plaza mutatieportaal.
Beëindiging of wijziging van de bevoegdheid van de adviseur
Worden de afspraken tussen de werkgever en de adviseur gewijzigd of beëindigd?
Dan is de werkgever verplicht Aegon Cappital BV direct te informeren. Vervolgens regelt Aegon
Cappital BV dat:
-

De wijziging of beëindiging wordt doorgevoerd in de Aegon Cappital BV systemen.
Bij beëindiging alle bevoegdheden van de adviseur voor het Benefits Plaza
mutatieportaal vervallen.
De werkgever en adviseur een bevestiging hiervan ontvangen.

De afspraken volgens deze verklaring eindigen automatisch als:
-

Surseance van betaling, faillissement of schuldsanering van de adviseur is
aangevraagd.
De adviseur niet meer staat ingeschreven in het daartoe bestemde AFM-register.
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