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PRIVACY STATEMENT 

 

Work for People respecteert de privacy van haar cliënten en in het bijzonder de rechten van haar 

cliënten met betrekking tot de (geautomatiseerde) verwerking van persoonsgegevens. Daarom 

vinden wij het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en een ieders recht op 

privacy te beschermen. Met het oog op volledige transparantie hebben wij daarvoor een beleid 

geformuleerd en geïmplementeerd dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. Dit beleid houdt onder meer in dat wij alle persoonlijke informatie die ons 

verschaft wordt vertrouwelijk behandelen. Voor meer informatie over de bescherming van 

persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

 

Artikel 1 – De verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens 

Uw gegevens worden verwerkt door: Work for People, Industriestraat 6, 6361 HD, Nuth, Nederland. 

Kamer van Koophandel: 64378969. 

Vestigingsnr.: 000033208514. 

 

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door Work for People verzameld. Onder “persoonsgegevens” wordt 

verstaan: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit 

betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat 

het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van 

organisaties geen persoonsgegevens zijn. 

 

Work for People verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van u: 

- Naam; 

- Adresgegevens; 

- Emailadres; 

- Geslacht; 

- BSN; 

- Geboortedatum/leeftijd; 

- Gegevens betreffende uw gezondheid (denk bijvoorbeeld aan uw functionele mogelijkheden 

en belastbaarheid); 

- Gegevens betreffende uw werk: uw functie, eventueel uw salaris, uw arbeidsverleden etc.; 

- Opleiding(sniveau); 

- Curriculum Vitae; 

- Gegevens in een re-integratieplan; 

- Gespreksverslagen en inhoud van communicatie. 

 

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl


 
 

2 
 

Artikel 3 – Doel van de verwerking: 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens uiteraard niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden 

verwerkt voor het adequaat kunnen uitvoeren van uw re-integratietraject; oftewel voor de 

uitvoering van onze dienstverlening. Want zonder deze persoonsgegevens kunnen wij niet het 

afgesproken doel behalen: namelijk u adequaat begeleiden naar voor u passend werk. Ook met het 

oog op het opstellen van rapportages en het kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving 

(bijvoorbeeld UWV-normen, sociaal zekerheidsrecht) verwerken wij uw persoonsgegevens. 

 

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens: 

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) dossier. 

 

Indien u op eigen initiatief of op verzoek van Work for People persoonsgegevens aan Work for 

People verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat Work for People deze gegevens verwerkt. 

 

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens: 

U heeft recht op inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of beperking van de 

verwerking, en het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Neem hiervoor contact op met dhr. P. Beumers via 

info@workforpeople.nl of 045 - 524 8285. 

 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, 

waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop contact met u kan 

worden opgenomen. Binnen één maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw 

verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan de 

termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd. Als wij niet binnen een maand aan het 

verzoek kunnen voldoen, zullen wij u in ieder geval binnen één maand laten weten dat wij meer tijd 

nodig hebben om aan het verzoek te voldoen. 

 

Artikel 6 – Wettelijke verplichting 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving waarvan u wordt verdacht en waarvoor de 

autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan 

hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten waarna deze 

persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze 

privacyverklaring vallen. 

 

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen en verstrekking aan derden 

U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van de beheerder, wanneer u daarvoor toestemming 

heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, dan kunt u een email sturen naar 

info@workforpeople.nl. 
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Uw gegevens worden niet gebruikt door de partners van de verantwoordelijke voor commerciële 

doeleinden. Met andere woorden: we verkopen uw persoonsgegevens nooit aan deze bedrijven of 

andere externe partijen. 

 

In het kader van haar dienstverlening kan Work for People persoonsgegevens uitwisselen, denk 

bijvoorbeeld aan overleg met de arbodienst. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts 

verwerken voor de overeengekomen doeleinden, en zullen uw persoonsgegevens nooit (mogen) 

gebruiken voor andere doeleinden. 

 

Artikel 8 – Bewaartermijn 

De gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende 

wetgeving. 

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht 

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van 

de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens 

wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

 

Artikel 10 – Contact en klachten 

Voor vragen, verzoeken of (product)informatie kunt u zich richten tot dhr. P. Beumers via 

info@workforpeople.nl of 045 - 524 8285. 

 

Voor de omgang over klachten met betrekking tot de privacy verwijzen wij naar ons 

klachtenreglement. 

 

Artikel 11 – Aanpassen privacy statement 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy aan te passen. Wijzigingen zullen door 

middel van het verstrekken van een nieuwe versie van de privacyverklaring worden 

gecommuniceerd. 
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