Privacybeleid
Delen van (persoons)gegevens
Je deelt allerlei persoonsgegevens met ons. Misschien wel meer dan je denkt. Wanneer je je
ziekmeldt via je werkgever of wanneer er een afspraak bij de bedrijfsarts is gemaakt. Wanneer je
met één van onze professionals mailt of spreekt. In alle gevallen kun je erop vertrouwen dat we
zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens.
Wij zijn:
Laboritas B.V.
Europalaan 16
2408 BG Alphen a/d Rijn
www.laboritas.nl
info@laboritas.nl
Laboritas hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar klanten
en de bezoekers van haar websites. Tevens zijn wij van mening dat het van belang is jou te
informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en welke invloed je zelf
kunt uitoefenen op jouw privacy. Daarom raden wij je aan om dit privacy beleid zorgvuldig te
lezen.
Cookies en de website
Cookies zijn kleine bestandjes die op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De
website van Laboritas maakt geen gebruik van cookies.
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op jou of die we in verband kunnen
brengen met jou.
We verwerken (mogelijk) de volgende categorieën van persoonsgegevens van jou:
•
•
•
•
•

Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
Gegevens over dienstverband zoals bedrijf, functie en soort dienstverband.
BSN
Verzuiminformatie
Medische gegevens

Je deelt persoonsgegevens met ons als er, eventueel via je werkgever, een zorgaanvraag bij ons
binnenkomt. Dit kan een ziekmelding zijn, maar ook een arbeidsomstandighedenspreekuur, een
arbeidsdeskundigonderzoek, een PMO of een (aanstellings)keuring zijn vormen van een
zorgaanvraag.
Het doel van de registratie van persoonsgegevens is om onze dienstverlening zo goed mogelijk af
te stemmen op de zorgvraag. De verzameling en het gebruik van persoonsgegevens beperken we
tot datgene wat noodzakelijk is om het gewenste niveau dienstverlening aan onze klanten te
kunnen bieden. We verwerken bijvoorbeeld persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
•
Een goede en efficiënte dienstverlening;
•
Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
•
Het bieden van begeleiding op maat;
•
De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met
ziekte of arbeidsongeschiktheid;
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•
•
•
•

Nakoming van wettelijke verplichtingen;
Het versturen van periodieke nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard;
Het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een
(potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.
We verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met
u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van de rechtmatige grondslagen:
a. Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens of meer specifieke
doeleinden;
b. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij betrokken
bent, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
c. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust: Arbeidsomstandighedenregeling (Artikel 14), Regeling
procesgang eerste en tweede ziektejaar (Artikel 2), Algemene Verordening Persoonsgegevens
(Artikel 9);
d. De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van jou of van een andere natuurlijke
persoon te beschermen;
e. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de
verwerkingsverantwoordelijke of van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw
belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van
overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie.
De persoonsgegevens die wij verwerken staan geregistreerd in een register; neem contact op met
onze contactpersoon voor meer informatie hierover. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan
deze pagina.
Wij zullen jouw gegevens niet gebruiken voor profiling of ten behoeve van geautomatiseerde
besluitvorming
Hoe lang wij uw gegevens bewaren
We bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens
die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze
relatie of overeenkomst.
Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke
bewaartermijnen die voor ons gelden.
Met wie delen wij persoonsgegevens?
In principe delen we je gegevens niet met anderen tenzij er een goede reden of verplichting voor
is. Een goede reden kan zijn dat we gegevens delen in het kader van een wettelijk voorschrift of
gerechtelijke procedure, ter bescherming van de rechten of het eigendom van Laboritas, ter
voorkoming van een misdrijf of het beschermen van de staatsveiligheid of ter bescherming van de
persoonlijke veiligheid van gebruikers.
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Soms moeten we op basis van een overeenkomst of reglement jouw gegevens delen met een
andere partij of organisatie.
Er zijn strenge regels voor het delen van persoonsgegevens. Daar houden we ons aan.

Beveiliging van persoonsgegevens
De beveiliging van onze systemen en persoonsgegevens is voor ons een groot goed. We houden
continu toezicht op hoe persoonsgegevens worden gebruikt en beveiligd, en we zorgen voor
adequate maatregelen, zowel technisch als organisatorisch.
Gaat er toch een keer iets mis? Dan komen we in actie. Datalekken lossen we op en registreren
we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan jou, als het nodig is.
Geheimhoudingsverklaring
We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. Al onze medewerkers hebben een
geheimhoudingsverklaring getekend. Alleen geautoriseerd personeel mag je gegevens inzien en
verwerken.
Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen
Wil je weten welke persoonsgegevens wij over je hebben vastgelegd? Dan kun je gebruik maken
van je ‘Recht van inzage’.
Wil je je gegevens wijzigen en zo gebruik maken van je ‘Recht op correctie’?
Of wil je je gegevens laten verwijderen en gebruik maken van je ‘Recht op vergeten te worden’?
Dit is alleen mogelijk als dit wettelijk toegestaan is.
Voor een dergelijk verzoek, zie de contactgegevens van onze contactpersoon onderaan deze
pagina.
Een klacht in het kader van privacy
Een klacht over privacy gerelateerde zaken kun je via ons klachtenreglement indienen. Klik hier
voor het geldende klachtenreglement.
Onze visie op privacy
Onze dienstverlening is voor een belangrijk deel gebaseerd op jouw gegevens omdat we jou willen
helpen. Natuurlijk zijn we daarbij heel zuinig op je gegevens en zorgen we dat het veilig gaat.
We willen je zo goed mogelijk leren kennen
Wij verbeteren en vernieuwen elke dag. We willen snellere processen en meer handige tools voor
je bouwen. Je zo innovatief en persoonlijk mogelijk helpen. Vaak gebruiken we daarvoor je
persoonsgegevens. Want hoe beter we je kennen, hoe makkelijker we je kunnen helpen.
We passen ons privacybeleid regelmatig aan
Er is steeds meer mogelijk met data. En de regelgeving verandert regelmatig.

Privacybeleid
Ons privacybeleid is daarom ook continu in beweging. We blijven over dit onderwerp in gesprek
met onze klanten, toezichthouders en belangenorganisaties. En we houden ons beleid up-to-date.

Contactpersoon Privacy:
Koos Oosthoek | 0646 122 147 | privacy@laboritas.nl

