Privacybeleid Equilar
Vanaf 25 mei 2018 volgt ons beleid de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
van de Europese Unie. We hebben ons Privacybeleid bijgewerkt om u meer informatie te geven
over hoe Equilar uw privacy beschermt.
Equilar hecht de grootst mogelijke waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar
klanten. Daarnaast zijn wij van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop
wij uw persoonsgegevens verwerken en welke invloed u zelf kunt uitoefenen op uw privacy. Equilar
raadt u dan ook aan om dit privacybeleid zorgvuldig te lezen.
Onze visie op privacy
Equilar is een eigenwijze arbodienst met respect voor Privacy, oog voor klanten, hart voor de zaak én
een neus voor slim maatwerk.
Iedereen binnen Equilar is zich bewust van ons privacybeleid en de beveiligingsverklaring.
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn elk gegeven dat iets vertelt over u of die we in verband kunnen brengen met
u, oftewel elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Uw persoonsgegevens worden met ons gedeeld. Wij ontvangen deze via uw werkgever. Dit kan een
ziekmelding zijn, maar ook een arbeids-omstandighedenspreekuur, een
arbeidsdeskundigonderzoek, een PMO of een (aanstellings)keuring. Wij leggen uw gegevens vast ten
behoeve van uw verzuimbegeleiding (re-integratie) of keuring. (op basis van de KNMG-code
“gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie uit 2007”).
Een overzicht van welke persoonsgegevens we van welke personen verwerken kunt u terugvinden
in het privacyreglement van Equilar.
Met wie delen wij persoonsgegevens?
In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Het kan echter zijn dat hier een goede reden of
verplichting voor is. Hierbij moet gedacht worden aan het delen van gegevens in het kader van een
wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure, ter bescherming van de rechten of het eigendom
van Equilar, ter voorkoming van een misdrijf of het beschermen van de staatsveiligheid of ter
bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.
Mogelijkerwijs moet Equilar op basis van een overeenkomst of reglement uw gegevens delen met een
andere partij of organisatie. Dit doet Equilar conform de regelgeving die hierop van toepassing is.
Beveiliging van persoonsgegevens
Equilar heeft een Functionaris Gegevensbescherming die toezicht houdt op hoe persoonsgegevens
worden gebruikt en beveiligd. Daarnaast heeft Equilar een procedure die gevolgd wordt mocht er
een datalek optreden.
Geheimhoudingsverklaring
Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en alleen geautoriseerd
personeel mag je gegevens inzien en verwerken.
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Je persoonsgegevens bekijken of aanpassen
In lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft Equilar u de mogelijkheid
om gebruik te maken van;
•
•
•
•

recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens
recht op afscherming, aanvulling en correctie van opgenomen persoonsgegevens
recht op vernietiging van opgenomen persoonsgegevens
recht van verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens.

Indien u gebruik wilt maken van een of meerdere van deze rechten dan kunt u contact opnemen
met de Functionaris voor de Gegevensbescherming, Esther Schelfaut (FG001508) via:
Telefoon: 085-2029202
e-mail: FG@equilar.nl
Het volledige privacyreglement van Equilar en de beveiligingsverklaring is voor de bij Equilar
aangesloten relaties kosteloos op te vragen via FG@equilar.nl

Met vriendelijke groet,
Directie Equilar
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