PRIVACY VERKLARING
R-zijn privacyregels en R-zijn voldoet ook graag aan de nieuwe richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming). Ik wil u dan ook laten weten wat er gebeurt met uw gegevens, waar het voor gebruikt
wordt en hoe lang deze bewaard worden.
Welke gegevens verzamelen wij:
-NAWTE
-benodigde medische gegevens
-benodigde informatie
-eventueel foto’s
-uw cv
Waarom bewaren wij deze gegevens?
In het kader van een goede, efficiënte begeleiding heb ik inzicht nodig om een zo goed mogelijk plan van
aanpak van re-integratie te realiseren. Daarom vraag ik naar Persoonlijke gegevens, medische situatie (ziekten,
allergieën, medicijngebruik), financiële situatie maar ook naar uw woon/werk/sport omstandigheden. Deze
kunnen mij inzicht geven uw afstand tot de arbeidsmarkt en de re-integratiemogelijkheden.
Foto’s zijn soms een welkome aanvulling om het proces van matching en plaatsing te kunnen volgen.
Email gebruik ik alleen ter bevestiging van een afspraak, een verzoek of het doorsturen van een cv met foto.
Daarnaast informeren wij de opdrachtgevers (UWV, gemeenten en werkgevers) per mail.
U kunt er op vertrouwen dat wij altijd zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
De gegevens bewaren we digitaal in een cloud-omgeving waarin alleen partners/werknemers van R-zijn
toegang toe hebben middels een wachtwoord. U mag uw eigen gegevens op verzoek altijd inzien.
Wij noteren geen rekening- en bankgegevens.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Zolang u klant bent, bewaren wij uw gegevens. Na 1 jaar na uw laatste afspraak, zullen wij uw klantgegevens
vernietigen. Voor de uitkeringsinstanties geldt juridisch wellicht een andere bewaarplicht, welke wij als
uitvoerende dienst dienen te volgen. Daarna worden deze vernietigd.
Indien u wenst kunt u uw gegevens eerder laten verwijderen dan een jaar, dat is uw recht op privacy en zal
direct uitgevoerd worden.
Uw gegevens worden niet gedeeld met derden behalve de genoemde partijen, ook niet voor commerciële
doeleinden. Uw privacy zal altijd worden gewaarborgd.
Bedankt voor uw aandacht.
R-zijn
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