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Privacy Policy van UwVerzuimregisseur BV
Voor de uitvoering van onze dienstverlening maakt UwVerzuimregisseur gebruik van persoonsgegevens.
De door ons geregistreerde persoonsgegevens worden met zorg behandeld en wij registreren enkel
de noodzakelijke persoonsgegevens (dataminimalisatie).

UwVerzuimregisseur neemt uw privacy serieus
Daarom houden wij ons o.a. aan de volgende uitgangspunten voor gegevensbescherming:
n
n
n
n
n

wij verwerken persoonsgegevens op rechtmatige en billijke wijze
wij zijn transparant over alle gegevensverwerking
wij vragen indien vereist vooraf uw toestemming
wij respecteren uw rechten van toegang, wijziging en bezwaar
wij beveiligen uw persoonsgegevens

Verantwoording van registratie persoonsgegevens
UwVerzuimregisseur heeft een centrale administratie waarin persoonsgegevens worden geregistreerd zoals
klant- en contactpersoongegevens.

Waarvoor verwerkt UwVerzuimregisseur uw persoonsgegevens?
n 	Wij begeleiden chronisch en progressief zieken en richten ons op het proces omtrent ziekteverzuim
zoals vastgelegd in de wet Poortwachter. Hiertoe registreren wij contactgegevens van werknemers die
met ons een contract aangaan.
n 	Medische gegevens zijn uitsluitend ter inzage voor u, uw behandelend specialist en de bedrijfsarts.
De Wet Privacy heeft bepaald dat dit zogeheten bijzondere persoonsgegevens zijn. Wij zijn niet bevoegd
deze in te zien.

Delen van persoonsgegevens
In bepaalde gevallen moet Uwverzuimregisseur uw persoonsgegevens op een need-to-know-basis delen
met derden zoals bevoegde autoriteiten. Wij maken persoonsgegevens enkel bekend aan autoriteiten belast met
wetshandhaving en andere overheidsinstanties voor zover wettelijk vereist of noodzakelijk voor de preventie,
opsporing of vervolging van strafbare feiten en fraude.
Heeft u vragen over het delen van je gegevens met derde partijen? Neem dan gerust contact op met
ons via info@uwverzuimregisseur.nl
Ò
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Recht op inzage, correctie, verwijderen en bezwaar
UwVerzuimregisseur streeft naar een minimale opslag van persoonsgegevens en beperkt de registratie tot
datgene wat voor de dienstverlening relevant is. U heeft het recht ons een opgave te vragen welke gegevens van
u door ons worden verwerkt. Daarbij kunnen wij u verzoeken u te identificeren, bijvoorbeeld door een kopie
van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw
mening onjuistheden, dan kunt u (schriftelijk) om aanpassing of verwijderen van gegevens verzoeken. Binnen
vier weken na uw verzoek hoort u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.
Een verzoek kan gericht worden aan: UwVerzuimregisseur, Bergschot 69, 4817 PA Breda.

Hoe lang bewaart UwVerzuimregisseur uw gegevens?
UwVerzuimregisseur bewaart gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Periodiek wordt beoordeeld welke
gegevens op basis van de bewaarplicht bewaard moeten blijven en welke verwijderd kunnen worden.

Vragen en klachten
Heeft u vragen of heeft u een klacht over de manier waarop UwVerzuimregisseur met uw persoonsgegevens
omgaat? Dan kunt u een vraag stellen of een klacht indienen via email naar Info@uwverzuimregisseur.nl of per post
naar UwVerzuimregisseur, Bergschot 69, 4817 PA Breda.
UwVerzuimregisseur heeft het recht om het privacy statement aan te passen. Daarom is het raadzaam om
regelmatig het privacy statement na te lezen als uw gegevens bij UwVerzuimregisseur geregistreerd staan.
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