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Privacyreglement
Bazic coaching en consulting
U kunt met ons te maken krijgen omdat u bijvoorbeeld arbeidsongeschikt bent of omdat u vragen heeft
over een verzekering. Om u dan goed te kunnen helpen kan het zijn dat wij gegevens van persoonlijke
aard nodig hebben. Omdat privacy een groot goed is waar we veel waarde aan hechten kunnen wij ons
voorstellen dat u graag weet hoe wij met uw gegevens omgaan en welke rechten u hierbij heeft. In dit
document gaan wij hier nader op in.
Waarom hebben wij een
privacyreglement?
Als u of uw werkgever gebruik
maakt van onze dienstverlening
dan hebben onze professionals
gegevens nodig. De informatie
waar zij om vragen hebben wij
nodig om een opdracht goed uit
te kunnen voeren.
Omdat de aan ons toevertrouwde
informatie van vertrouwelijke aard
is, gaan wij hier zorgvuldig mee
om. Dit betekent ondermeer dat
wij uw gegevens beschermen en
dat onbevoegde personen hier
geen toegang tot hebben.
Welke gegevens houden wij in
onze administratie bij?
Van elke klant waar wij zaken
mee doen worden gegevens
opgeslagen. Dit kan zowel in de
hoedanigheid van een bedrijf,
een werkgever of een persoon
zijn. Ook uw gegevens kunnen
dus in onze administratie staan.
De gegevens die wij bewaren
bestaan uit drie categorieën:
• Basisgegevens van bedrijven
en instellingen zoals een naam,
adres, branche, polisnummers.
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• Basisgegevens van personen

•

of werknemers zoals een
naam, (e-mail)adres, geslacht,
geboortedatum.
Bijzondere gegevens die nodig
zijn voor een goede analyse en
een goed advies. Bijvoorbeeld
voor een verzekering, voor de
begeleiding bij verzuim en
arbeidsongeschiktheid of voor
een re-integratietraject.
Gegevens die wij hierbij vragen
kunnen betrekking hebben op
uw werk, uw bezit of rondom
uw arbeidsongeschiktheid.

Er kan dus sprake zijn van het
opslaan van minder maar ook
van meer privacygevoelige
informatie. Soms beschikken wij
ook over informatie van een arts
of van een arbeidsdeskundige.
Dit alleen als u deze informatie
met ons heeft gedeeld of nadat u
ons hiervoor toestemming heeft
gegeven.
Hoe bewaren wij uw
gegevens?
De door ons verkregen informatie
staat vaak op papier. In brieven,
in rapportages, doordat wij
aantekeningen hebben gemaakt

of omdat deze door u of uw
werkgever aan ons zijn verstrekt.
Voor de veiligheid worden uw
gegevens digitaal en met een
password beveiligd opgeslagen.
Eventuele papieren varianten
worden vervolgens direct en op
zorgvuldige wijze door ons
vernietigd.
Ons automatiseringssysteem is
niet gekoppeld aan andere
systemen. Uw gegevens kunnen
dus niet ‘weglekken’.
Hoe lang bewaren wij uw
gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet
langer dan strikt nodig is. Voor
zover dit past binnen de huidige
wet- en regelgeving worden uw
gegevens binnen vier weken na
afloop van onze opdracht
vernietigd.
Voor gegevens met een wettelijke
bewaarplicht - bijvoorbeeld in het
kader van de belastingwetgeving
of in het kader van Wet op het
financieel toezicht (Wft) - geldt
dat deze pas worden vernietigd
na het verstrijken van de hiervoor
geldende termijnen.
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Wie hebben toegang tot uw
gegevens?
• Onze consultants of coaches
die bij uw dienstverlening
betrokken zijn.
• Onze opdrachtgever in de
vorm van een rapportage.
• Een verzekeraar ten behoeve
van een door u gewenste
verzekering.
• Een testbureau en/of een
loopbaanplatform ter
ondersteuning van een
individueel coachtraject.
• Derden uitsluitend op uw
verzoek, na verkregen
toestemming of door een
wettelijke bepaling.
Welke gegevens over u
verstrekken wij aan derden?
Hiervoor hanteren wij strikte
regels. Zo kunnen uw werkgever,
een verzekeraar, een testbureau,
een loopbaanplatform of een
instantie op basis van een
wettelijke bepaling in beperkte
mate informatie van ons
ontvangen.
Uw werkgever ontvangt van ons
periodiek een rapportage. Indien
dit over u gaat heeft u hier vooraf
inzage in gehad en ontvangt u
hiervan een afschrift.
Als wij de verzuimbegeleiding
voor uw werkgever verzorgen
ontvangt uw werkgever ook
statistische gegevens over het
verzuim in het bedrijf. Uit deze
informatie is alleen af te lezen
hoe het verzuim zich binnen een
bedrijf ontwikkeld. Herleiding tot
een individueel persoon is niet
mogelijk.
Een verzekeraar ontvangt
uitsluitend informatie voor zover
dit nodig is voor het beoordelen,
accepteren, verstrekken of het
ten uitvoer brengen van een
verzekering.

van ons uw naam, uw geslacht
en uw (e-mail)adres.
Welke informatie kunt u inzien?
Indien u dit wenst kunt u uw
dossier bij ons inzien. Na
ontvangst van een schriftelijk
verzoek zullen wij met u een
afspraak voor inzage maken.
Wat kunt u doen bij een klacht?
Als u een klacht heeft over onze
dienstverlening of over de wijze
waarop wij omgaan met uw
gegevens dan vernemen wij dat
graag van u. Wij zullen er alles
aan om er samen uit te komen.
Als ons dit niet lukt, dan heeft u
het recht om een klacht in te
dienen bij een toezichthouder.
Met betrekking tot een financieel
advies kan dit bij het KiFiD of bij
de Autoriteit Persoonsgegevens
voor een klacht met betrekking
tot uw persoonsgegevens.
Meer weten?
Als u meer wilt weten, kunt u
contact opnemen met Ferry
Barnas, eigenaar van Bazic risico
en verzuimmanagement.
Over ons
Wij zijn uw coach voor gezond
leven of ondernemen. Dit door
risico’s in kaart te brengen, te
spreiden en door continu te
werken aan de duurzame
inzetbaarheid van personen.
U kunt bij ons terecht voor
advies, casemanagement,
re-integratietrajecten en
verzekeringen.
Contact
Klaroenstraat 355
2287 CJ Rijswijk
06 535 97 590
info@bazic.nl
www.bazic.nl

Voor de ondersteuning van onze
coachtrajecten maken wij gebruik
van een testbureau en van een
loopbaanplatform. Zij ontvangen
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