Privacyreglement

Algemeen
Stichting Jij bent aan zet biedt verschillende diensten aan o.a.; Sociale arbeidsbemiddeling, Reintegratie, Werkfit en Jobcoaching. Om deze diensten te kunnen uitvoeren verwerken wij
persoonsgegevens. De op de klant betrekking hebbende gegevens worden uitsluitend verwerkt voor
zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten.
De manier waarop wij deze persoonsgegevens verwerken is aangegeven in dit privacyreglement.
Stichting Jij bent aan zet is op de hoogte dat door opdrachtgevers verstrekte gegevens over cliënten
persoonsgebonden zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Dit privacyreglement is te alle tijden in te zien op onze website www.jbaanz.nl

Begripsbepalingen
Persoonsgegevens

: Alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare
natuurlijke persoon.

Opdrachtgever

: Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht tot
dienstverlening aan de aanbieder heeft gegeven.

Stichting jij bent aan zet

: Stichting welke is ingeschreven in de Kvk Alkmaar onder nummer
75283433

Klant/ Kandidaat

: Natuurlijk persoon of diens rechtsvertegenwoordiger, welke op
basis van een zakelijke overeenkomst met een opdrachtgever gebruik
maakt van de dienstverlening van stichting Jij bent aan zet.

Doel van de registratie
Stichting Jij bent aan zet biedt verschillende diensten aan o.a.; Sociale arbeidsbemiddeling, Reintegratie, Werkfit en Jobcoaching. Om deze diensten te kunnen uitvoeren verwerken wij
persoonsgegevens welke door opdrachtgever of door de klant tijdens onze dienstverlening wordt
verstrekt. Dit zijn gegevens als naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN-nummer,
telefoonnummer, nationaliteit, gegevens over uw eventuele uitkering, gevolgde
opleidingen, diploma's en opgedane werkervaring. De op de klant betrekking hebbende gegevens
worden uitsluitend geregistreerd, indien dit bijdraagt aan het de uitvoering van onze dienstverlening.
Geregistreerde gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor (ingehuurde) medewerkers welke
betrokken zijn bij het uitvoering van de directe dienstverlening aan de kandidaat.

Toestemming van de kandidaat
Bij de start van onze dienstverlening aan de kandidaat wordt dit privacy regelement met de
kandidaat besproken en wordt toestemming aan de kandidaat gevraagd voor het verwerken van
persoonsgegevens. Toestemming is elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting
waarmee de kandidaat aanvaardt dat de betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
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Bewaartermijn
Alle gegevens persoonsgegevens worden 5 jaar na beëindiging van de dienstverlening verwijderd.
Met uitzondering van de gegevens die in verband met wettelijke en/of fiscale eisen langer bewaard
moeten worden.

Geheimhoudingsplicht
• De door opdrachtgever verstrekte gegevens van cliënten zijn persoonsgegevens in de zin van
de Wet Bescherming Persoonsgegevens en deze gegevens worden behandeld met
inachtneming van wat in deze wet en de SUWI-wet – art. 74 - is bepaald.
• De informatie is vertrouwelijk, wat betekent dat alle medewerkers een
geheimhoudingsplicht hebben en dat deze zal worden nageleefd. Dit geld ook voor eventueel
ingehuurde medewerkers.
• Voor elke (ingehuurde) medewerker die betrokken is bij de uitvoering van onze diensten is
een ondertekende geheimhoudingsverklaring aanwezig, voorzien van datum waarop deze is
ondertekend.
• Stichting jij bent aan zet zal alle informatie over klanten die de opdrachtgever overdraagt ten
behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract geheim houden en zij zal zorgdragen
dat deze informatie niet bekend wordt aan derden.
• De plicht tot geheimhouding en naleving WBP duurt voort, ook nadat de werkzaamheden zijn
beëindigt.
Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
• U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, conform artikel 15 van de AVG. Als u wilt
weten welke gegevens stichting jij bent aan zet van u verwerkt, kunt u een verzoek tot inzage
doen.
• Als blijkt dat uw gegevens niet juist zijn, heeft u recht om deze gegevens te laten aanvullen
en/of corrigeren, conform artikel 16 van de AVG.
• In een aantal gevallen heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen, conform
artikel 17 van de AVG.
• U heeft het recht om uw gegevens op een dusdanige manier te ontvangen dat deze makkelijk
aan een andere partij te zijn over te dragen. (dataportabiliteit, conform artikel 20 van de
AVG)
• Voor bovenstaande zaken kunt u een verzoek indienen op info@jbaanz.nl

Organisatie, beheer en datalekken
Stichting jij bent aan zet treft de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen ter
bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens,
zodat de registratie is beveiligd tegen o.a. onbevoegd raadplegen en verstrekken, veranderen en/of
verwijderen dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking van gegevens.
De persoonsgegevens worden bij voorkeur digitaal opgeslagen en altijd in een afgeschermde
omgeving. De digitale omgeving is alleen toegankelijk na een beveiligde controle. Indien stichting Jij
bent aan zet slachtoffer is geworden van een datalek dan zal dit worden gemeld bij de autoriteit
persoonsgegevens.
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Naleving van het Privacyreglement
Stichting jij bent aan zet ziet erop toe, dat zij zich houdt aan de bepalingen in dit reglement.

Tot slot
Mochten er in dit privacy regelement tegenstrijdigheden staan dan geld altijd de in de Wet
Bescherming Persoonsgegevens voorgeschreven eisen. Heeft u een klacht over het privacyreglement
dan kunt u deze kenbaar maken via onze klachtenprocedure, welke is terug te vinden op onze
website www.jbaanz.nl
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