WerkwIJSS Privacyverklaring

Persoonsgegevens
WerkwIJSS neemt privacy serieus en hanteert een strikt privacybeleid. Onze uitgangspunten zijn:
•

•
•

Wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke informatie. Dat betekent onder meer dat we de
gegevens niet verder gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern
als vertrouwelijk behandelen.
Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en
zien er op toe dat de organisaties waarmee wij samenwerken dat ook doen.
Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige
wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens.

Deze principes past WerkwIJSS toe bij al de verwerkingen. Dus ook op de website. Om deze reden
maakt WerkwIJSS zo weinig mogelijk gebruik van cookies. Op de website kunt u wel een
contactformulier invullen zodat WerkwIJSS contact met u op kan nemen. WerkwIJSS zal deze
gegevens alleen gebruiken voor dit doel.
In onze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Voor vragen over de
wijze waarop WerkwIJSS omgaat met persoonsgegevens kunt u contact opnemen met WerkwIJSS
via directie@werkwijss.nl.

Privacyverklaring
WerkwIJSS respecteert de privacy van betrokkenen en gaat op een veilige manier met
persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens WerkwIJSS
verwerkt, waar we deze voor gebruiken en met wie we ze delen. We houden ons aan de wet- en
regelgeving die betrekking heeft op het gebruiken en bewaren van persoonsgegevens. In
verwerkersovereenkomsten leggen wij vast hoe wij hoe wij met de persoonsgegevens omgaan en op
welke wijze deze zijn beveiligd.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
In het kader van de dienstverlening aan gemeenten organiseren we werkplekken voor medewerkers
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor de begeleiding van de medewerkers op deze werkplekken
gebruiken wij persoonsgegevens. Dat zijn contactgegevens, maar ook opleiding en gegevens met
betrekking tot de inschakeling in arbeid. In bepaalde gevallen verwerken wij ook gegevens betreffende
woon- en leefsituatie, inkomen en medische gegevens.
Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Deze gegevens gebruiken wij om medewerkers te begeleiden in hun werkzaamheden en bij hun
arbeidsontwikkeling. WerkwIJSS is hierin niet de formele werkgever, omdat alle medewerkers via
detacheren/inlenen of uitzenden bij de stichting werkzaam zijn. De formele werkgevers hebben
voornamelijk de uitvoeringstaken waarbij de persoonsgegevens worden verwerkt.
WerkwIJSS maakt geen gebruik van profilering. Profilering is een vorm van geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens waarbij bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon worden
geëvalueerd, met name met als doel personen in te delen in bepaalde categorieën.
Mogen wij persoonsgegevens verwerken?
WerkwIJSS voert de dienstverlening uit in samenwerking met Werk & Inkomen Lekstroom in opdracht
van de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Vijfheerenlanden, Stichtse Vecht en De Ronde
Venen. Wij begeleiden inwoners van deze gemeenten op hun werkplek in hun arbeidsontwikkeling.
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Voor de uitvoering van deze gemeentelijke dienstverlening moeten we beschikken over
persoonsgegevens. Dit is in de dienstverleningsovereenkomst, detacheringsovereenkomsten en
verschillende wet- en regelgeving vastgelegd.
Met welke partijen worden uw persoonsgegevens gedeeld?
In een aantal gevallen verstrekken wij informatie aan instanties zoals Werk & Inkomen Lekstroom en
het UWV. Dit doen we alleen als daar een contractuele of wettelijke grondslag voor bestaat. Bepaalde
uitvoeringstaken worden door derden uitgevoerd, denk bijvoorbeeld aan onze ICT-leverancier. Hierbij
houden we ons uiteraard aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en sluiten we een
verwerkersovereenkomst af. Hier staan afspraken in over het doel van de gegevensuitwisseling en de
eisen waar het aan moet voldoen.
Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk nodig is. Het bewaren van
persoonsgegevens is nodig om onze taken goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen
te kunnen naleven.
Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk. Zo worden
persoonsgegevens alleen verwerkt door medewerkers met een geheimhoudingsplicht en uitsluitend
voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgen we voor passende beveiliging
van persoonsgegevens.
Het recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen?
Iedereen, waarvan wij persoonsgegevens hebben heeft het recht om deze persoonsgegevens in te
zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Voor inzage in persoonsgegevens kan contact worden
opgenomen met de HR-Adviseur. Met het indienen van een inzageverzoek ontvangt men de volgende
informatie:
•
•
•
•
•

Of persoonsgegevens worden gebruikt, en zo ja:
Het doel van de verwerking van persoonsgegevens;
De categorieën van persoonsgegevens;
Derde partijen aan wie persoonsgegevens eventueel zijn verstrekt;
De bewaartermijn van persoonsgegevens.

Binnen 4 weken ontvangt de verzoeker om inzake een reactie.
Gebruiken wij niet de juiste gegevens of zijn ze niet compleet? Dan kunnen wij op verzoek gegevens
aanpassen, aanvullen of eventueel verwijderen. Daarnaast kan men ook algemene vragen stellen,
melding doen over of bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens door WerkwIJSS. Dit
verzoek kan schriftelijk of per e-mail bij worden ingediend. De aanvrager moet zich hiervoor op
passende wijze legitimeren. We handelen dit verzoek binnen 4 weken af.
Heeft u vragen of klachten?
Voor vragen of klachten over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen met WerkwIJSS
onder vermelding van ‘privacy persoonsgegevens’. Onze contactgegevens:
WerkwIJSS
Stichting Beschut Werk Lekstroom
Stichting SchoonmaakWerk
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer
Email

(KvK-nummer 72985801)
(KvK-nummer 72985852)

Baden Powellweg 6, 3401 RR IJsselstein
Postbus 222, 3400 AE IJsselstein
030 - 688 28 04
directie@werkwijss.nl
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