Privacyverklaring de WERKVERMOGEN specialist 1 januari 2019
De WERKVERMOGEN specialist houdt zich graag aan de privacywet. In deze privacyverklaring leggen we
uit wat de WERKVERMOGEN specialist doet met uw gegevens.
Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met de
WERKVERMOGEN specialist
Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen bij ons doen. Hiervoor gebruiken wij uw
e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer en naw-gegevens. Met het invullen van dit formulier geeft u ons
hiervoor toestemming.
Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na het contact. Wij willen graag eventuele vervolgacties
of vragen naar aanleiding van het contact, terug kunnen vinden zodat wij u zo goed mogelijk kunnen
helpen.
Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de
website of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte
mogen doen bij de politie.
Wij gebruiken Google Analytics om de kwaliteit van onze website te meten. Wij kunnen hieraan aflezen
welke pagina’s er worden gelezen op onze website en kunnen naar aanleiding van onze bevindingen de
website aanpassen zodat wij u nog beter kunnen informeren.
Wanneer u onze website bezoekt wordt uw IP-adres gedeeld met Google.
Aan alle computers en apparaten die verbonden zijn met internet, wordt een uniek IP-adres (Internet
Protocol) toegewezen. IP-adressen worden meestal toegewezen in landgebaseerde blokken en kunnen
vaak gebruikt worden om het land, de provincie en de plaats te identificeren van waaruit de computer
verbinding maakt met internet.
Omdat websites IP-adressen moeten gebruiken om internet te laten functioneren, hebben websiteeigenaren toegang tot de IP-adressen van hun bezoekers, ongeacht of ze wel of niet Google Analytics
gebruiken.
Google Analytics maakt gebruik van IP-adressen om de beveiliging van de service te leveren en te

handhaven en om websitebezoekers een indruk te geven van de locaties van hun websitebezoekers (ook
wel 'geolocatie op basis van IP' genoemd).
Google Analytics deelt de daadwerkelijke IP-adresgegevens niet met Google Analytics-klanten. Via een
methode die IP-masking heet, kunnen website-eigenaren die Google Analytics gebruiken, Google
Analytics ook laten weten dat slechts een gedeelte van het IP-adres in plaats van het gehele IP-adres
mag worden gebruikt voor geolocatie.
De WERKVERMOGEN specialist heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Hierdoor wordt slechts
een gedeelte van het IP-adres gebruikt.
Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan
zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Bij het
surfen op onze website gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met het gebruik van deze cookies.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de
cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun
privacyverklaringen.
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een
verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen
Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen
anonimiseren.
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed
beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Wijzigingen in
deze privacyverklaring Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring
aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen
ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens Als u vragen hebt of wilt weten welke
persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens
hieronder.

U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de
verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij
de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

