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Privacy Statement Pim Mulier 2022 

 

Pim Mulier B.V. is een onderdeel van Achmea, één van de grootste financiële dienstverleners in Nederland. In de 

huidige samenleving vallen allerlei zekerheden weg, maar ontstaan ook nieuwe kansen en mogelijkheden. En 

daarin maak jij je eigen keuzes. Keuzes die je helpen in jouw individuele ontplooiing en bij het realiseren van jouw 

wensen en idealen. Je zoekt daarbij samenwerking met deskundige partijen, die oplossingen bieden waarop je kan 

vertrouwen. Onderdeel van dit vertrouwen is het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. De Pim Mulier 

organisatie en Achmea staan hier vierkant achter. Achmea B.V. is verantwoordelijk voor het feit dat alle Achmea 

bedrijven voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Pim Mulier verwerkt je gegevens 

op zorgvuldige en behoorlijke wijze en in overeenstemming met de AVG. Op deze manier waarborgen we zo goed 

mogelijk jouw privacy. 

 

Uitgangspunt bij het verzamelen van je gegevens is om dit zo beperkt mogelijk te houden. Naast algemene 

persoonsgegevens verzamelen we soms ook bijzondere persoonsgegevens zoals je gezondheid gegevens. We 

verzamelen deze gegevens om je unieke identiteit vast te stellen, je feedback te kunnen geven (advies en/of 

rapportage) en om uitvoering te geven aan de overeenkomst met je werkgever. 

In dit Privacy Statement is te lezen hoe en wanneer Pim Mulier je gegevens verwerkt, registreert en bewaart.  

 

Welke gegevens verzamelen we met welk doel en voor hoe lang?  

 

 

Communicatie  

Om met je te kunnen communiceren verzamelen we de volgende persoonsgegevens van je:   

naam, emailadres en telefoonnummer en soms je adres en woonplaats. Met deze gegevens kunnen we uitvoering 

geven aan een overeenkomst. We kunnen contact met je leggen, een afspraak met je maken of een eventuele 

rapport naar je huis- of emailadres sturen. Deze gegevens verwerken we op basis van je toestemming. Indien we 

dergelijke gegevens van je werkgever of een andere instantie ontvangen gaan we er vanuit dat ze dit doen met 

jouw toestemming. We bewaren deze gegevens tot maximaal 6 maanden na einde van de overeenkomst.  

 

 

Unieke identiteit 

Om je unieke identiteit vast te stellen verzamelt Pim Mulier de volgende persoonsgegevens van je.   

naam, (email)adres en je geboortedatum. Deze gegevens verzamelen we met je persoonlijke toestemming. De 

gegevens worden gebruikt om je persoonlijke feedback te kunnen geven. We bewaren je gegevens tot maximaal 6 

maanden na einde van de overeenkomst tenzij wettelijk een andere bewaartermijn vereist is.  

 

 

Bijzondere persoonlijke gegevens 

De Pim Mulier organisatie verzamelt naast de hierboven genoemde algemene persoonlijke gegevens ook  

gegevens die gaan over je gezondheid, fitheid en productiviteit. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn 

geboortedatum, geslacht, biometrische gegevens zoals lengte, gewicht, vetpercentage,  gegevens over je 

bloeddruk, bloedwaarden en gegevens over je conditie. Deze gegevens worden gebruikt om jou en medewerkers 

van Pim Mulier inzicht te geven in je gezondheid, fitheid en productiviteit. Hierdoor kunnen we je persoonlijk 

begeleiden en adviseren met betrekking tot een gezonde leefstijl en gezond gedrag. Het zijn gegevens die je zelf 

invult in vragenlijsten en, als je hieraan deelneemt, uitslagen van leefstijl- en fitheidtesten. Voor het verzamelen van 
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deze bijzondere persoonsgegevens vragen wij schriftelijke toestemming van je. Wij stellen geen individuele 

profielen op. Met uitzondering van de medewerkers van Pim Mulier, zoals hierboven genoemd, heeft niemand 

inzicht in je individuele resultaten.  

Een tweede doel voor het verzamelen van je gegevens over gezondheid, fitheid en productiviteit is het rapporteren 

van de resultaten aan je werkgever. We verzamelen deze informatie zo veel mogelijk anoniem. Werkgevers kunnen 

de resultaten van werknemers slechts op groeps- of afdelingsniveau inzien. Hiervoor geldt een minimum van vijftien 

deelnemers. Individuele resultaten zijn voor je werkgever nooit herleidbaar en altijd anoniem. Resultaten worden 

weergegeven in percentages (%). Bijvoorbeeld: 90% van de deelnemers heeft een gezonde bloeddruk, of 75% van 

de deelnemers voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. 

Het anoniem verzamelen van deze gegevens doen we op grond van het uitvoering geven aan een overeenkomst.  

Daarnaast gebruikt Pim Mulier de uitslagen van vragenlijsten en tests, na anonimiseren, voor wetenschappelijk 

onderzoek. Deze gegevens zijn nooit individueel herleidbaar. 

 

 

Medische gegevens 

Pim Mulier wil graag benadrukken dat haar diensten niet altijd binnen het bereik van afdeling 5, titel 7 van boek 7 

van het Burgerlijk Wetboek (BW), betreffende de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling vallen. Voor 

zover dit wel het geval is zullen we medische gegevens conform deze regeling verwerken. 

 

 

Vragen over persoonsgegevens. 

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons 

opnemen. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Je hebt de volgende rechten: 

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; inzage in de precieze 

persoonsgegevens die we hebben; het laten corrigeren van fouten; het laten verwijderen van persoonsgegevens; 

intrekken van toestemming; bezwaar maken tegen een bepaald gebruik; 

 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde 

persoon aanpassen of verwijderen. 

 

Vernietiging gegevens. 

Na de aangegeven bewaartermijnen worden de dossiers op verantwoorde wijze vernietigd. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van een gecertificeerd bedrijf voor dossiervernietiging. Indien de deelnemer aangeeft het dossier eerder te 

willen vernietigen, dient dit schriftelijk aangevraagd te worden. In dat geval wordt het dossier per direct maar uiterlijk 

binnen 1 maand vernietigd. 
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Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) 

Om toezicht te houden op de juiste toepassing en naleving van de AVG heeft Pim Mulier een Functionaris 

Gegevensbescherming (FG) aangesteld die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Hebt u een vraag, tip of klacht? 

Hebt u een vraag, tip of klacht? Stuur een mail aan de Functionaris Gegevensbescherming van Pim Mulier: 

privacymanager@achmea.nl  

 

Je kunt ook een brief sturen naar Pim Mulier b.v. t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming, Papendallaan 52 

6816 VD te Arnhem.  

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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