Privacy statement
Als gebruiker van www.gezondwerkt.nl heeft u recht op een zorgvuldige bescherming van
uw persoonlijke gegevens. Het onderhoud en de opbouw van dit portaal wordt uitgevoerd
door Gezondwerkt (een handelsnaam van PreVita). Om Uw privacy zo goed mogelijk te
waarborgen is dit Privacy Statement opgesteld, hierin staat waarom en hoe Gezondwerkt uw
gegevens verwerkt en registreert. Dit Privacy Statement voldoet aan de Wet Bescherming
persoonsgegevens (WBP).
Doel van het verzamelen van uw gegevens
Gezondwerkt verzamelt uw persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres. Deze gegevens
worden gebruikt om u persoonlijke feedback te kunnen geven en om gegevens met
betrekking tot uw vitaliteitsprogramma naar u toe te kunnen sturen.
Gezondwerkt verzamelt gegevens die gaan over uw gezondheidsbeleving, werkbeleving en
vitaliteit. Dit zijn gegevens die u zelf invult via vragenlijsten en, als u hieraan deelneemt,
uitslagen van een healthcheck, PAGO of PMO. Deze gegevens worden gebruikt om u inzicht
te geven in uw eigen gezondheid en vitaliteit.
Indien u deelneemt aan een programma waarin een healthcheck en/of persoonlijke
begeleiding verwerkt is, heeft uw persoonlijke coach toegang tot de verzamelde gegevens
met als doel u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.
Gezondwerkt verzamelt gegevens over participatie aan healthchecks. Deze gegevens kunnen
worden gebruikt om de opdrachtgever inzicht te geven in de participatie zonder dat de
opdrachtgever deze gegevens kan herleiden naar u of andere individuen.
Gebruik van uw gegevens
De geaggregeerde gegevens uit vragenlijsten en healthchecks kunnen worden gebruikt om
een rapportage op organisatie- of afdelingsniveau aan de werkgever te geven. Hiervoor geldt
een ondergrens van vijftien (15) deelnemers. Individuele resultaten zijn, zonder uw
expliciete toestemming, voor uw werkgever niet beschikbaar. Daarnaast gebruikt
Gezondwerkt de verzamelde gegevens, na anonimiseren, voor wetenschappelijk onderzoek.
Deze gegevens zijn niet individueel herleidbaar.
Medische gegevens
Gezondwerkt wil benadrukken dat haar diensten niet binnen het bereik van afdeling 5, titel
7 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW), betreffende de overeenkomst inzake
geneeskundige behandeling vallen. Dit omdat er geen sprake is van een behandelrelatie
tussen zorgverlener (bijvoorbeeld een arts) en een patiënt. Voor zover dit wel het geval is
zullen we medische gegevens conform deze regeling en de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving verwerken.
Voorwaarden voor het gebruik van gegevens
• Gezondwerkt verwerkt uw gegevens op zorgvuldige en behoorlijke wijze en in
overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).
• Gezondwerkt verzamelt uw gegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en
gerechtvaardigde doeleinden.
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Zonder uw toestemming zal Gezondwerkt geen gegevens verwerken. Dat betekent
dat we geen gegevens zullen verzamelen als u daar geen toestemming voor hebt
gegeven door in het inlogscherm het vakje “Ik geef Gezondwerkt toestemming om
mijn persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze privacyverklaring” aan
te vinken.
Gegevens worden vertrouwelijk behandeld onder geheimhoudingsplicht.
U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde wijzigen op uw persoonlijke website.
Op verzoek verwijderen we uw persoonsgegevens uit onze database, neem hiervoor
contact op met info@gezondwerkt.nl.

Wijze van verwerking van gegevens
Gezondwerkt bedient zich van een goed beveiligde database waarin gegevens worden
opgeslagen. Gezondwerkt streeft ernaar te voldoen aan de certificeringseisen voor ISO27001:2013 en NEN 7510:2011. In dat beleid spreken we uit dat we blijvend willen voldoen
aan de Nederlandse- (en eventueel Europese) wetgeving en richtlijnen voor het zorgvuldig
verwerken van de gegevens en het waarborgen van de privacy, waaronder:
• Wet Bescherming Persoonsgegevens (zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
• Richtlijnen van het Nationaal Cyber Security Centrum voor SAAS-applicaties (ISO en
NEN) Nederlandse normen voor informatietechnologie, beveiligingstechnieken en
managementsystemen voor informatiebeveiliging en
• Richtlijnen van de zorgverzekeraars
Gezondwerkt is aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verantwoording verschuldigd voor
het goed functioneren van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevensverwerking
is door PreVita (Gezondwerkt) gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer:
1481507.
Klachtenregeling
Mocht je als betrokkene onverhoopt van mening zijn dat Gezondwerkt (en/of haar
licentienemer) 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, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Wijzigingen voorbehouden
Gezondwerkt behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Wijzigingen
worden vier weken nadat zij bekend zijn gemaakt van kracht.

