
 
 
 

 

Privacyverklaring 
 
VerzuimTij heeft als kernactiviteit het begeleiden en adviseren van werkgevers en 
werknemers over verzuim en arbeidsongeschiktheid en alles wat daarbij hoort. Wij doen dit 
uitsluitend in uitvoering van een overeenkomst met een werkgever. Bij deze dienstverlening 
aan klanten worden persoonsgegevens verwerkt, waaronder ook bijzondere 
persoonsgegevens.  
 
Contactgegevens: 

 telefoon  0115 - 712 648 

 e-mail    info@verzuimtij.nl 

 website  www.verzuimtij.nl 

 bezoekadres  Mr. F.J. Haarmanweg 16, 4538 AR  Terneuzen 

 postadres  Postbus 201, 4530 AE  Terneuzen 
  

Eén van onze verantwoordelijkheden is het zo goed mogelijk beschermen van 
persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij moeten voldoen aan de eisen van de 
privacywetgeving, zoals het bieden van transparantie m.b.t. de persoonsgegevens die we 
verwerken; de soorten persoonsgegevens, de doelen voor de verwerking ervan, andere 
partijen met wie we persoonsgegevens delen en welke rechten u hebt ten aanzien van uw 
eigen persoonsgegevens.  

In deze privacyverklaring informeren we u over ons privacybeleid. Hebt u na het lezen van dit 
document nog vragen? Neem dan contact met ons op. 
 

1. Soorten persoonsgegevens  

  

1.1 De volgende persoonsgegevens van werkgevers en werknemers verwerken wij 
(mogelijk): 

 contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en 
e-mailadres; 

 persoonlijke gegevens, zoals leeftijd en geslacht;  

 dienstverbandgegevens, zoals beroep en werkgever; 

 bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens met inachtneming 

van de beleidsregels zieke werknemers van de Autoriteit Persoonsgegevens: 

o Verzuimdossiergegevens WvP, WGA/ZW-ERD; 

o Zwangerschapsdossiers; 

o Overige dossiers, zoals orgaandonaties, adoptieverlof of interventie; 

 verzuimrapportages. 

 

1.2 Het Burgerservicenummer kan worden gevraagd door de bedrijfsartsen bij een eerste 
consult en blijft uitsluitend inzichtelijk voor de bedrijfsartsen. 
 

 

  



 
 
 

2. Doelen van de verwerking van persoonsgegevens  

  

2.1 Persoonsgegevens worden binnen onze organisatie verwerkt, als ze gericht zijn op 
o.a. de volgende activiteiten:  

 het -namens een werkgever- voldoen aan de wetgeving WvP, WGA/ZW-ERD;  

 het opbouwen van dossiers m.b.t. re-integratie. 

 

3. Rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens  

  

3.1 Voor de verwerking van uw persoonsgegevens moeten wij ons kunnen baseren op 
één van de volgende grondslagen:  

 uitvoeren van een overeenkomst; 

 voldoen aan een wettelijke verplichting;  

 uitdrukkelijke en aantoonbare toestemming hebben voor verwerking van 
persoonsgegevens voor specifieke doeleinden;  

 behartiging van gerechtvaardigde belangen in het kader van onze 
bedrijfsvoering of die van een derde. Hierbij wordt continu de afweging 
gemaakt tussen de belangen van werkgever/werknemer en die van ons. Onze 
belangen betreffen o.a. zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met 
werkgevers. 

 

4. Bewaring en bewaartermijn van persoonsgegevens  

  

4.1 Persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard zolang en voor zover dit noodzakelijk 
is en conform de wettelijke bewaartermijnen; in ieder geval gedurende de looptijd van 
de relatie of de overeenkomst. 
 

4.2 Zodra de relatie of overeenkomst met een werkgever eindigt, blijven de gegevens 
nog gedurende een maand inzichtelijk voor de werkgever. 

 
4.3 Medische gegevens zijn uitsluitend inzichtelijk voor de betreffende 

bedrijfsarts en blijven inzichtelijk gedurende de hiervoor bepaalde wettelijke 
bewaartermijnen. 

 
 

5. Informatie, wijziging en bezwaar  

  

5.1 De specifieke rechten die u als werknemer hebt m.b.t. de verwerking van 
persoonsgegevens zijn: 

 vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken; 

 informeren naar de manier waarop wij deze verwerken; 

 vragen om inzage in uw persoonsgegevens; 

 bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens; 

 laten aanpassen van onjuiste persoonsgegevens; 

 beperken van de verwerkte of te verwerken persoonsgegevens; 

 laten verwijderen/wissen van uw persoonsgegevens; 

 verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf óf een andere 
organisatie; 

 overleg met onze functionaris gegevensbescherming, te bereiken op e-
mailadres: privacy@verzuimtij.nl; 

 vragen stellen over de inhoud van deze privacyverklaring. 
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5.2 Het is mogelijk dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan één van de 

verzoeken. Uiteraard worden de argumenten hiervoor dan gecommuniceerd. 

Specifieke vragen over privacy kunnen gericht worden aan het e-mailadres: 

privacy@verzuimtij.nl. 

 
6. Beveiliging van persoonsgegevens  

  

6.1 Binnen onze organisatie zijn adequate, technische en organisatorische maatregelen 
getroffen om persoonsgegevens te beveiligen.  

 

7. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden  

  

7.1 Persoonsgegevens worden niet zomaar aan anderen verstrekt. Dat is uitsluitend 
toegestaan: 

 als een werkgever of werknemer ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming 
heeft gegeven;  

 als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke 
uitspraak; 

 of als zo’n verstrekking noodzakelijk is voor onze doelen van de verwerking 
van de persoonsgegevens.  

 
7.2 In het kader van onze bedrijfsvoering, afhankelijk van de te verlenen diensten 

verstrekken wij persoonsgegevens wellicht aan de volgende personen of partijen:  

 bedrijfsartsen; 

 arbeidsdeskundigen; 

 re-integratieadviseurs; 

 lekencontroleurs t.b.v. huisbezoeken; 

 overige van toepassing zijnde interventionisten. 

 

7.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid 
verwerken, doen dit uitsluitend voor die doelen en onder die voorwaarden die met 
ons zijn afgesproken. Vooraf wordt dit door ons vastgelegd in daarvoor bestemde en 
verplicht voorgeschreven verwerkersovereenkomsten.  

 
8. Wijzigingen in de privacyverklaring  

  

8.1 In de toekomst kan het voorkomen dat er wijzigingen worden aangebracht in deze 
privacyverklaring. Op onze website www.verzuimtij.nl staat steeds de meest actuele 
versie. 

  

9. Klachten  

  

9.1 Mocht het onverhoopt voorkomen, dat u het niet eens bent met de wijze waarop wij 
uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant, neem dan in 
ieder geval contact met ons op. Dit kan per e-mail: privacy@verzuimtij.nl of 
telefonisch: 0115-712648. 

  

9.2 Komen we er samen niet uit, dan kunt u daarna een klacht indienen bij de 
toezichthouder van de privacywetgeving, de Autoriteit Persoonsgegevens. Raadpleeg 
de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  
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