PRIVACY STATEMENT GEZONDWERKT
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er
vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data
Protection Regulation (GDPR).

DEELNEMER AAN HET PAGO, PMO, HEALTHCHECK EN/OF VRAGENLIJSTONDERZOEK
Als gebruiker van de Gezondwerkt software heb je recht op een zorgvuldige bescherming van je persoonlijke
gegevens. Onderhoud en updates van de software wordt uitgevoerd en verzorgd door Gezondwerkt
(Gezondwerkt is een handelsnaam van PreVita). Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen is dit Privacy
Statement opgesteld, dat voldoet aan de bovengenoemde Wet. In dit Statement is te lezen hoe en wanneer
Gezondwerkt je gegevens verwerkt en registreert.

DOEL VAN HET GEBRUIK VAN JE GEGEVENS
Gezondwerkt verzamelt alleen noodzakelijke persoonsgegevens, zoals naam, (email)adres, geboortedatum,
werkgever en afdeling waar je werkt. Deze gegevens worden gebruikt om feedback te kunnen geven en om je
(online) rapportage te kunnen genereren.
Gezondwerkt verzamelt gegevens die gaan over je gezondheid en vitaliteit, met als doel je te helpen bij het
verbeteren hiervan. Dit zijn gegevens die je zelfstandig invult via (online) vragenlijsten, eventueel resultaten
van healthchecks, doelen die je voor jezelf stelt, maar ook adviezen die je van een adviseur hebt ontvangen.
Deze gegevens worden gebruikt om je inzicht te geven in je eigen gezondheid en vitaliteit. De verzamelde
gegevens kunnen worden gebruikt om een rapportage op groeps-, organisatie- en/of afdelingsniveau te maken
voor de werkgever.

GEBRUIK VAN TESTRESULTATEN
Met uitzondering van de betrokken (medisch) adviseur heeft niemand inzicht in je individuele testresultaten.
Jouw werkgever kan de resultaten slechts op groeps- of afdelingsniveau inzien. Hiervoor geldt een minimum
van vijftien deelnemers. Individuele resultaten zijn voor je werkgever nooit herleidbaar en altijd anoniem. Je
leidinggevende kan niet bij jouw persoonlijke testresultaten. Het enige wat kan worden overgedragen aan jouw
werkgever is de informatie rondom wel of geen deelname door jou aan het gezondheidsonderzoek in verband
met de planning. Je gegevens worden op een zeer goed beveiligde server in Nederland opgeslagen en zijn
alleen toegankelijk via een persoonlijk inlognaam en wachtwoord (al dan niet via twee-fasen authenticatie).
Gezondwerkt heeft een samenwerkingsverband met Rotterdam University voor verdere ontwikkeling en
onderzoek van en naar gezondheidsprogramma’s. Alle testresultaten worden louter geanonimiseerd gebruikt
voor wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens zijn nooit herleidbaar naar personen. Jouw persoonlijke
gegevens zullen nooit worden doorgespeeld aan externe partijen en/of gebruikt worden voor commerciële
doeleinden buiten Gezondwerkt (en/of haar licentienemer die het onderzoek uitvoert).
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VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEGEVENS
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gezondwerkt verwerkt je gegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze en in overeenstemming met de
Nederlandse en Europese wetgeving (AVG).
Gezondwerkt verzamelt je gegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden.
Zonder jouw toestemming zal Gezondwerkt geen gegevens verwerken. Dat betekent dat we geen
gegevens zullen verzamelen als je daar geen toestemming voor hebt gegeven. Toestemming geef je door
in het inlogscherm het vakje - ik ga akkoord met de privacyverklaring - aan te vinken.
Gegevens worden vertrouwelijk behandeld onder geheimhoudingsplicht.
Je kunt je persoonsgegevens te allen tijde zelf wijzigen op de website.
Gezondwerkt bewaart jouw gegevens minimaal 15 jaar.
Op jouw verzoek verwijderen we je persoonsgegevens uit onze database.
Op jouw verzoek kun je bij Gezondwerkt opvragen door wie en wanneer jouw gegevens zijn bekeken
(logbestand).
Wijze van verwerking van gegevens gebeurt zorgvuldig en met in acht neming van de wet
Gezondwerkt bedient zich van een goed beveiligde en versleutelde database waarin gegevens worden
opgeslagen.
Gezondwerkt is aan de Autoriteit Persoonsgegevens verantwoording verschuldigd voor het goed
functioneren van het bestand en de verwerking van persoonsgegevens.
Gezondwerkt is verantwoordelijk voor het tijdig melden van een data lek.
Gezondwerkt beschikt over een functionaris gegevensbescherming (FG), Dit is iemand die binnen de
organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.

KLACHTENREGELING
Mocht je als betrokkene onverhoopt van mening zijn dat Gezondwerkt dit reglement niet naleeft, dan
verzoeken wij je contact op te nemen via info@Gezondwerkt.nl. Als je hierna nog niet tevreden bent kun je
contact op nemen met de Autoriteit persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN
Gezondwerkt behoudt zich het recht voor deze privacy statement te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden
vier weken nadat zij bekend zijn gemaakt van kracht.
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