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MEMORANDUM 
 

PRIVACY VERKLARING – mei 2018 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

1. Aanleiding 
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is 
opgesteld om u te informeren over de wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan. 
 

2. Contactgegevens 
De persoonsgegevens worden verwerkt door: 
Lily van Diepenbrugge, zelfstandig arbeidsdeskundige te Epe. Lariksweg 21.  
De persoonsgegevens worden verkregen ofwel door de werkgever, verzekeraar, arbodienst dan wel 
bedrijfsarts of betrokkenen zelf.  
 

3. Data gebruik 
De persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van het opstellen van een arbeidsdeskundige 
rapportage, waartoe via arbodienst, werkgever, betrokkene zelf of verzekeraar opdracht is gegeven.  
De persoonsgegevens worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruikt: 

• Onderhouden van contact 

• Goede en efficiënte dienstverlening 

• Verrichten van administratieve handelingen 

• Facturering 

• Nakoming van wettelijke verplichtingen 
 
De (bijzondere) persoonsgegevens welke gebruikt staan in een Register Verwerkingsactiviteiten. Van 
ieder gegeven is specifiek vastgelegd waarom het een relevant gegeven betreft en hoe lang deze 
informatie bewaard blijft.  
 
Gegevens welke mij uitdrukkelijk in vertrouwen door werknemer worden gegeven worden niet 
gedeeld. Deze informatie bewaar ik uiterlijk tot einde wachttijd voor de WIA-aanvraag. 
Daarna wordt het betreffende verslag van mijn computer verwijderd en ook van mijn back-up media. 
 

4. Grondslagen 
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een opdracht/overeenkomst 
welke voortvloeit uit een wettelijke verplichting van veelal de werkgever. 
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5. Informatie voor werknemers 
De (bijzondere) persoonsgegevens welke worden gebruikt staan in mijn arbeidsdeskundige 
rapportage vermeld. Ieder rapport ontvangt de werknemer digitaal. Mochten er persoonsgegevens 
instaan waarmee werknemer niet akkoord is dan kan dat per email worden aangegeven. Ik zal die 
informatie dan direct uit mijn rapportage verwijderen. 
Dit geldt overigens uitdrukkelijk alleen persoonsgegevens en niet mijn oordeel of andere onderdelen 
van het rapport.  
 

6. Inzage door derden 
In het kader van de dienstverlening of een wettelijke verplichting kunnen persoonsgegevens worden 
uitgewisseld.  
Rapportages worden met de eigen/betrokken werkgever, arbodienst en bedrijfsarts en eventueel 
UWV of andere verzekeraar gedeeld. Anderen ontvangen het rapport alleen na toestemming en met 
medeweten van de werknemer.  
Mocht het delen van de rapportage in het verlengde liggen van een wettelijke verplichting dan wordt 
werknemer hierover geïnformeerd.  
Mijn conceptrapporten worden door een collega-arbeidsdeskundige gelezen, met deze collega heb ik 
afspraken gemaakt over de wijze van verwerking. De bijzondere persoonsgegevens in deze 
conceptrapportages worden eerst geanonimiseerd.  
 

7. Duur van gegevensopslag 
De persoonsgegevens worden niet langer verwerkt/bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden 
die in deze verklaring zijn benoemd. Dat betekent dat de persoonsgegevens worden bewaard zolang 
zij nodig zijn om de betreffende doeleinden te bereiken of zolang als nodig is vanuit de wettelijke 
bewaarplichtgen. Een en ander is opgenomen in het daartoe ingestelde Register. 
 

8. Rechten en Klachten 
U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens. Na ontvangst van dit 
verzoek wordt u uiterlijk binnen een maand geïnformeerd. Mochten er onjuistheden zijn dan worden 
die gegevens op uw verzoek aangepast, voor zover binnen de wettelijke kaders.  
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan weten. U heeft het 
recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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10. Beveiliging van gegevens 
Dagelijks wordt er vanaf mijn computer een back-up gemaakt op een externe harde schijf en naar 
een beveiligde cloud omgeving.  
Indien informatie van mijn computer wordt verwijderd wordt die automatisch ook verwijderd van de 
back-up bestanden. 
Mijn organisatie heeft maatregelen genomen in overleg met een ict-specialist om de informatie in de 
cloud te beveiligen. 
 


