
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opge-
steld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Dit reglement beoogt het juiste gebruik van 
alle persoonsgegevens waarvan Egmond Advies kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens 
waarover zij de beschikking heeft, te regelen.

Onder juist gebruik wordt verstaan: 
De wijze van verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens conform 
wettelijke voorschriften, de beroepscode en normen van maatschappelijk fatsoen.

Voornoemde gegevens dienen slechts beschikbaar te zijn of te worden gesteld voor zover dit nodig is voor het doel 
waartoe zij worden beheerd. Het verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van per-
soonsgegevens geschiedt met geen ander doel dan is toegestaan bij verdrag, wettelijk voorschrift, algemeen verbin-
dende bepalingen of na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Dit beginsel is de leidende gedachte in dit 
reglement.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 oktober 2019.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door: 

Bedrijfsnaam: Egmond Advies
Aansluitnummer KVK:  53718208
Adres:  Hélène Swarthplantsoen 15, 3454 VR De Meern
Telefoonnummer: 06-53462244
Email:  marjolein@egmond-advies.nl

Functionaris gegevens bescherming: Peter de Groot (tel.: 06-27082071)
Egmond Advies verkrijgt persoonsgegevens van uzelf of via derden in het kader van onze dienstverlening. 

Persoonsgegevens 
Egmond Advies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
•	 NAW-gegevens
•	 Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
•	 Geboortedatum 
•	 Geslacht 
•	 Belastbaarheidsgegevens opgesteld door de bedrijfsarts

Doeleinde
Egmond Advies verwerkt deze persoonsgegevens voor het volgende doeleinde:
•	 Een goede en efficiënte dienstverlening (advies, rapportage en zonodig contact).

Grondslagen 
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven de overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen 
aan een wettelijke verplichting. 

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Egmond Advies hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze ge-
rechtvaardigde belangen zijn:
•	 Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; 
•	 Om het belang van werknemer en werkgever te kunnen behartigen in het bepalen van de re-integratiemogelijkheden 

van werknemer. 

Verstrekking aan derden
Uitsluitend binnen de geldende wettelijke regels voor het verwerken van persoonsgegevens, kunnen wij uw gegevens 
verstrekken aan derden. Indien nodig maakt Egmond Advies gebruik van de hulp van gespecialiseerde dienstverleners. 
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Egmond Advies zal u vooraf informeren indien informatie aan derden wordt verstrekt en om welke informatie het gaat. 
Daarvan kan in ieder geval sprake zijn in de volgende gevallen: 
•	 Egmond Advies zal uw gegevens verstrekken aan derden die rechtstreeks betrokken zijn bij uw begeleiding of re-

integratie (werkgever en arbodienst). Alleen voor zover dit voor de taakuitoefening noodzakelijk is en wij contractuele 
afspraken hebben gemaakt over de manier waarop zij de werkzaamheden uitvoeren.

•	 Uw werkgever krijgt enkel informatie die door de wet is toegestaan. Hieruit kan niet worden afgeleid wat de reden 
is van uw verzuim. Er worden geen medische gegevens verstrekt. 

•	 Wij verstrekken, voor zover dit noodzakelijk is voor haar taakuitoefening, uw gegevens aan UWV. 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens zullen niet buiten de EER worden verwerkt. 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren 
Egmond Advies zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze 
privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de 
betreffende doelen te bereiken (doorgaans gedurende maximaal de eerste 104 weken van verzuim). 

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw per-
soonsgegevens. Daarom heeft Egmond Advies passende beveiligingsmaatregelen genomen, onder andere:
•	 niet meer gegevens gebruiken dan nodig
•	 geen toegang door anderen tot gegevens
•	 moderne beveiliging gebruiken voor opslag en verzenden van gegevens.  

Uw rechten
U heeft het recht om Egmond Advies een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw 
verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt 
u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u Egmond Advies verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Egmond Advies
Hélène Swarthplantsoen 15, 3454 VR De Meern
Tel.: 06-53462244

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Egmond Advies, laat dit dan vooral aan ons 
weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezicht-
houder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Egmond Advies kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij 
raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Was getekend,

Mevrouw M. Egmond
Utrecht, 22-10-2019
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https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

