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m ons werk goed te kunnen doen, hebben wij veel persoonlijke informatie van jou nodig. Het is
natuurlijk belangrijk dat jij zeker weet dat jouw privacy wordt beschermd. Wij hanteren daarom het volgende privacybeleid. Dit beleid wordt bij een bezoek persoonlijk aan jou meegegeven en is te vinden op
onze website.

Registratie van gegevens

G

We verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om
jou goed van dienst te kunnen zijn. De gegevens
die we krijgen worden niet voor andere doeleinden
gebruikt. We registreren gegevens, die veelal
door jou worden aangeleverd, aantekeningen
en correspondentie die we lopende het traject
met jou verzamelen. Als we een dossier over jou
van een andere organisatie krijgen, bijvoorbeeld
het UWV, vallen die gegevens onder de Wet
Bescherming Persoonsgegevens en worden
behandeld met inachtneming van wat in deze
wet en de Wet SUWI is bepaald. Deze gegevens
worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor ze
zijn overgedragen.
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egevens binnen Axient
Jouw gegevens worden deels op schrift
bewaard in een dossier en deels in ons
automatiseringssysteem. Als jij dat wilt, mag
je deze gegevens inzien. Onze registratie is
nooit strijdig met de wet, de openbare orde of
goede zeden. Mochten er verkeerde feiten in
het dossier staan, dan heb jij er recht op dat die
worden aangepast.

eheimhouding
Alles wordt door ons vertrouwelijk en onder
geheimhouding behandeld en in principe alleen
door de consultant die jou begeleidt, deze is
hiervoor verantwoordelijk. We houden alle
informatie over jou, onder andere de informatie
die het UWV overdraagt ten behoeve van de
uitvoering van het afgesloten contract, geheim
en wij zorgen ervoor dat deze informatie niet aan
derden bekend wordt. Daar wijken we alleen van
af in het belang van jouw traject, bijvoorbeeld
voor een beroepskeuze test, een bemiddeling of
een opleiding.
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egevens weer verwijderen
Als je niet langer bij ons in begeleiding bent, wordt
jouw dossier gesloten. Dit dossier blijft maximaal
vijf jaar bewaard. Die periode hebben we nodig
voor onze administratie, bijvoorbeeld voor
resultaatmeting of boekhoudkundige controles.
In het geval van een re-integratieproject worden
bij beëindiging van de met het UWV gesloten
overeenkomst al jouw gegevens, data en/of
resultaten twee jaar na beëindiging van de
dienstverlening verwijderd. De gegevens die
noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht
blijven tien jaar bewaard. Uiteraard kan jouw
dossier al die tijd alleen door bevoegde mensen
worden ingezien.
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