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Privacyverklaring
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring
hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.
Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan Advies bij Arbeid B.V.
kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens waarover zij de beschikking heeft,
te regelen. Onder juist gebruik wordt verstaan:
De wijze van verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van
persoonsgegevens conform wettelijke voorschriften, de beroepscode en normen van maatschappelijk
fatsoen.
Voornoemde gegevens dienen slechts beschikbaar te zijn of te worden gesteld voor zover dit nodig
is voor het doel waartoe zij worden beheerd. Het verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar
houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens geschiedt met geen ander doel dan is
toegestaan bij verdrag, wettelijk voorschrift, algemeen verbindende bepalingen of na uitdrukkelijke
toestemming van de betrokkene. Dit beginsel is de leidende gedachte in dit reglement.
Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Advies bij Arbeid B.V.
Advies bij Arbeid B.V., hierna te noemen ABA, verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de
gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw
persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.
Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt in algemene termen verstaan:
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

ABA verwerkt gebruikelijk de volgende categorieën van persoonsgegevens:
•

NAW-gegevens

•

Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

•

Geboortedatum en –plaats

•

Geslacht

•

Gegevens niet zijnde medische gegevens met betrekking tot belastbaarheid

•

Opleidingsgegevens en gegevens werkervaring

•

Indien noodzakelijk loongegevens

•

Indien noodzakelijk gegevens omtrent de sociale context en problematiek op sociaalmaatschappelijk niveau in relatie tot re-integratie en arbeidsbelasting

Doeleinden

ABA verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
•

Een goede en efficiënte dienstverlening (advies, rapportage, re-integratie en contact).

•

Het onderhouden van contact

•

Het verrichten van administratieve handelingen;

•

Verbetering van de dienstverlening;

•

Facturering;

•

Nakoming van wettelijke verplichtingen;

•

Het voeren van geschillen

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst, dan wel
om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens,
omdat ABA hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
•

Uitvoering geven aan opdrachtovereenkomst in het kader van de wettelijke verplichting van
opdrachtgever.

•

Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;

•

De verbetering van haar diensten;

•

Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan ABA persoonsgegevens uitwisselen. ABA kan voor de
hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van
onze website en onze systemen.
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In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw
persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Uitsluitend binnen de geldende wettelijke regels voor het verwerken van persoonsgegevens, kunnen
wij uw gegevens verstrekken aan derden. Indien nodig maakt ABA gebruik van de hulp van
gespecialiseerde dienstverleners.
U wordt vooraf geïnformeerd indien informatie aan derden wordt verstrekt en om welke informatie
het gaat. Daarvan kan in ieder geval sprake zijn in de volgende gevallen:
•

ABA zal uw gegevens verstrekken aan derden die rechtstreeks betrokken zijn bij uw
(verzuim)begeleiding of re-integratie (werkgever, arbodienst, verzekeringsmaatschappij. Alleen
voor zover dit voor de taakuitoefening noodzakelijk is en hierover contractuele afspraken zijn
gemaakt.

•

Uw werkgever of verzekeraar krijgt enkel informatie die door de wet is toegestaan. Hieruit kan
niet worden afgeleid wat de reden is van uw arbeidsongeschiktheid. Er worden geen medische
gegevens verstrekt.

•

Wij verstrekken, voor zover dit noodzakelijk is voor de taakuitoefening, uw gegevens aan UWV.

ABA zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.
Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens worden binnen de de EER worden verwerkt. De EER is de Europese
Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en
IJsland. Meer in het bijzonder kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt in Zwitserland conform
de EER wet- en regelgeving.
Hoe lang wij uw gegevens bewaren

ABA zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in
deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden
zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. In principe is dit een termijn van 2 jaar,
tenzij de wettelijke verplichtingen een langere bewaartermijn voorschrijven. Deze zal niet meer dan 5
jaar bedragen.
Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde
toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft ABA passende beveiligingsmaatregelen
genomen.
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Profilering

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze
dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoording aan opdrachtgevers door middel
van rapportages.

Uw rechten

U heeft het recht om ABA een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst
van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit
onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af
te schermen.
Ook kunt u ABA verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens
kunt u sturen naar:
Advies bij Arbeid B.V.
t.a.v. J.F. Stoffijn,
Burgemeester de Raadtsingel 93 C
3311 JG DORDRECHT
Per e-mail: secretariaat@adviesbijarbeid.nl
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ABA, laat dit dan vooral
aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.
ABA kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website
gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de
hoogte blijft van wijzigingen.
--------------------------------------------------------
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