Privacyverklaring WerkEssentie
WerkEssentie is zich ervan bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens
een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen kunt u in deze
verklaring lezen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. De handelswijze van
WerkEssentie is hiermee in overeenstemming met de Algemene Verordening
Persoonsgegevens (AVG)
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1. Doel van de persoonsregistratie
Doel van de persoonsregistratie is te kunnen beschikken over de gegevens die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door de werkgever aan WerkEssentie
opgedragen taak ten behoeve van het begeleiden van werknemers tijdens ziekte of reintegratie spoor 2,3 trajecten, loopbaan-coaching.
Ook bij Particulier Coaching trajecten zijn er gegevens nodig om onze dienstverlening
goed te kunnen uitvoeren.
2. Wat doen wij met persoonsgegevens?
Als u wordt aangemeld door uw werkgever voor verzuim, re-integratietraject, dan leggen
wij een dossier aan. De Wet Verbetering Poortwachter (WvP) verplicht ons hiertoe. Voor
loopbaan-Coaching of een ander coaching traject leggen wij ook een dossier aan. Deze
gegevens zijn voor eigen beheer (ofwel omvatten aantekeningen voor eigen gebruik) om
de doelstelling van de loopbaan-coaching/trainingen te kunnen herleiden en op kwaliteit
te kunnen waarborgen. Rapportages voor derden zullen vooraf met betrokkene(n)
worden gecommuniceerd en naar, zowel indien van toepassing, opdrachtgever en
betrokkene digitaal worden verzonden.
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3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
WerkEssentie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: over
gezondheid, sociale omgeving/gezinssamenstelling, biografie.
Deze informatie verstrek u tijdens de verzuimgesprekken of coaching gesprekken om
gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van WerkEssentie. Deze informatie is
vertrouwelijk en zal niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit noodzakelijk is en de
werknemer daarvoor zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Van de
toestemming wordt aantekening gemaakt in het dossier
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:















Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Het telefoonnummer van de contactpersoon bij de werkgever;
Uw functie bij uw werkgever;
Uw bedrijfsarts;
Uw arbeidsgeschiktheid/arbeidsongeschiktheid;
Opleidingsniveau
Gezondheid
Sociale omgeving/Gezinssamenstelling
Biografie

Als er een factuurrelatie is, hebben wij ook in ons boekhoudsysteem Moneybird,, BTW
nummer en Bankrekeningnummer genoteerd staan en Persoonlijke gegevens
De persoonsgegevens worden aan de klant/cliënt gevraagd bij het
intake/kennismakingsgesprek. Daarbij wordt tevens een machtiging gevraagd voor het
uitwisselen van gegevens met bijvoorbeeld de bedrijfsarts of de bevoegde P&Omedewerker cq leidinggevende of Arbeidsdeskundige. Door ondertekening van de
machtiging stemt de klant/cliënt in met het gebruik van deze gegevens
4. Delen van persoonsgegevens met derden
WerkEssentie zal de persoonsgegevens verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering
van onze werkzaamheden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Derde
partijen zijn voornamelijk bedrijfsarts of arbeidsdeskkundige en opdrachtgever zoals
werkgever, Gemeente en UWV
5. Bewaartermijn klant/cliëntgegevens:
Deze worden 12 maanden na afronding van het traject verwijderd, tenzij WerkEssentie
op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer te
bewaren. U kunt deze gegevens te allen tijde opvragen, inkijken, wijzigen of laten
verwijderen. Hierover neemt u per mail info@werkessentie.nl contact op met
WerkEssentie
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6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De persoonsgegevens en dossiers worden deels bewaard in fysieke dossiers, welke in een
afsluitbare metalen kast worden bewaard. De gegevens worden daarnaast in the cloud
bewaard.
WerkEssentie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via
info@werkessentie.nl
Uiteraard zijn onze computersystemen beveiligd en wordt dit met grote regelmaat
gecontroleerd. Mocht er onverhoopt toch een data lek ontstaan, dan wordt deze uiteraard
gelijk gedicht en onze relaties op de hoogte gesteld.
De komende tijd zullen we aan de hand van de ontwikkelingen regelmatig de vinger aan
de pols houden of alles nog conform de geldende normen en richtlijnen werkt.
Wat ons betreft is privacy geen systeem, maar een juiste manier van zakendoen en hoort
dat in alle processen geborgd te zijn.
7. Onze website
www.WerkEssentie.nl is volledig AVG proof en daar waar u gegevens kunt invullen, zijn
deze websites beveiligd middels een SSL-certificaat door onze provider. In onze webshop
kunt u geen account aanmaken en worden uw gegevens alleen gebruikt voor de
betreffende order. Ook zijn wij actief op andere sociale media zoals: Facebook, LinkedIn
en Instagram. Wij plaatsen uitsluitend (eigen) foto’s zonder herkenbare gezichten,
namen en locaties. Indien dit bij uitzondering wel gebeurt, gebeurt dit na toestemming
van betrokkene.
Wij versturen met enige regelmaat nieuwsbrieven naar onze relaties.
Aanmelden kan vanaf heden uitsluitend via onze websites door het invullen van een
formulier met de mogelijkheid om ten alle tijden weer af te melden.
8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien, deze wilt (laten) wijzigen of geheel of
gedeeltelijk verwijderen, dan kunt u hiervoor schriftelijk een verzoek bij ons indienen op
onderstaand. Verder heeft u het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te
beperken en/of op te schorten of anderszins tegen het gebruik bezwaar te maken. Tot
slot heeft u het recht om aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens een klacht in
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Mocht u vragen of klachten hebben over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan
staan we u graag te woord via de mail op info@werkessentie.nl
WerkEssentie is geregistreerd bij de KvK te Groningen onder nummer 67913261. Ons
postadres is Hoogstraten 21, 9873 PD Gerkesklooster. Telefonisch zijn wij te bereiken via
M. 06-3417 3364 of email info@werkessentie.nl
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