Privacyverklaring ZuidOostZorg
Medewerkers
Dit is de privacyverklaring voor medewerkers van Stichting ZuidOostZorg gevestigd aan de
Burgemeester Wuiteweg 140, 9203 KP, in Drachten, www.zuidoostzorg.nl. Stichting ZuidOostZorg is
verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) voor de
verwerking van jouw persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn bij ZuidOostZorg in goede handen
Wanneer je bij ons komt werken, dan hebben wij jouw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat je
weet wat wij met jouw persoonsgegevens doen, voor welke doelen wij ze gebruiken en wat je rechten
zijn. Zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn.
Deze privacyverklaring geldt voor alle locaties van ZuidOostZorg en is van toepassing op alle
persoonsgegevens die je mondeling, schriftelijk of digitaal aan ons verstrekt.

Welke gegevens gebruiken wij?
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval van jou verzamelen en
gebruiken:
Indiensttreding
 N.A.W., geslacht, privé-telefoonnummer, nationaliteit, BSN, privé-mailadres, burgerlijke staat,
geboortedatum en –plaats, kopie identiteitsbewijs, loonbelastingverklaring, diploma’s,
referenties, VOG en (IBAN) rekeningnummer, uitvraag no risk polis, (indien aan de orde) BIG
registratie en Hepatitis-verklaring, wie we moeten bellen in geval van nood
 (indien van toepassing) voor partnerpensioen: datum huwelijk, naam en geboortedatum partner
Tijdens dienstverband
 Verslagen van functioneren, gevolgde trainingen en opleidingen, Meldingen Incidenten
Medewerkers (MIM)
 Metingen over professionaliteit en over hoe je het werken bij ons ervaart (Medewerkers
Tevredenheidsonderzoek)
 Toegangs- en urenregistratie en wanneer dat voor jouw werkzaamheden aan de orde is
(tijdsregistratie).
Bij ziekte
 Bij ziekte, verzamelen wij gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de ziektewet (wet
verbetering poortwachter) en contactmomenten met bedrijfsarts en UWV.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Jouw persoonsgegevens worden door ons verzameld en bewaard om de arbeidsovereenkomst te
kunnen uitvoeren of omdat wij dit op grond van een wet verplicht zijn. Daarnaast gebruiken wij jouw
gegevens om anoniem wetenschappelijk onderzoek of statistisch onderzoek te doen.

Van wie krijgen wij jouw gegevens en met wie delen wij die?
Soms ontvangen wij gegevens van anderen of geven wij jouw gegevens door omdat dit noodzakelijk is
voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Met de volgende organisaties wisselen wij
persoonsgegevens uit:
 UWV, bedrijfsarts en arbeidskundige, wanneer je ziek bent.
 Belastingdienst
 Banken, om jouw salaris te betalen
 Dienst Justis (organisatie die onderzoek doet naar strafrechtelijk verleden) voor VOG
 Pensioenfondsen
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(indien nodig) onze leveranciers op basis van een (verwerkers)overeenkomst waardoor jouw
gegevens goed beschermd zijn

Hoe zorgen wij dat jouw gegevens veilig zijn bij ons?
Wij zijn er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens op een behoorlijke, goede en zorgvuldige
wijze worden gebruikt. Onze dossiers en IT-systemen zijn daarom goed beveiligd. En wij nemen steeds
maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Ook leveranciers hebben duidelijke
instructies gekregen hoe zij moeten omgaan jouw gegevens. Met gevoelige gegevens zoals BSN en
bankgegevens zijn wij extra voorzichtig. Wij verstrekken geen persoonsgegevens zonder jouw
toestemming aan derden, tenzij dit nodig is in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Gegevens over ziekte
Voor gegevens over ziekte gelden speciale regels. Daarom hebben alleen de bedrijfsarts en de
arbeidskundige toegang tot jouw medisch dossier. Alleen met jouw toestemming kunnen medische
gegevens worden overgedragen aan andere zorgverleners.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Of zolang verplicht is voor de
wet. Daarna verwijderen wij jouw gegevens.

Jouw rechten
Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld. Zo mag je bijvoorbeeld:
 Jouw gegevens bij ons opvragen
 Jouw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 Jouw gegevens laten verwijderen.
 Het komt voor dat wij jouw gegevens niet kunnen verwijderen. Bijvoorbeeld omdat wij ons aan
een wet moeten houden.
 Jouw gegevens (laten) overdragen aan een andere organisatie of jezelf.
In ‘Mijn dossier’ op het intranet kun je je gegevens inzien en wijzigen. Mocht je daar niet voldoende
antwoord krijgen en wil je gebruik maken van jouw rechten, zoals hierboven weergegeven, stuur dan
een e-mail aan privacy@zuidoostzorg.nl. Wij reageren binnen een maand na ontvangst van jouw email.

Heb je een vraag, tip of klacht?
Stuur een e-mail naar de Privacycoördinator ZuidOostZorg via privacy@zuidoostzorg.nl.

Wij kunnen deze privacy-verklaring veranderen
Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels. Op het portaal in Ons werk vind je
altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 3 september 2018.
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