Privacy statement
Inzet-Bedrijfsarts verwerkt gegevens van leveranciers, opdrachtgevers, organisaties en werknemers
van deze organisaties. Persoonsgegevens kunnen daar deel van uitmaken. Persoonsgegevens zijn
gegevens over een identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. Deze
persoonsgegevens worden door Inzet-Bedrijfsarts behandeld met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens in acht
worden genomen. Deze hebben ook betrekking op de partijen waarvan Inzet-Bedrijfsarts gebruik
maakt (zoals bijvoorbeeld Medisoft als leverancier voor de verzuimapplicatie voor de digitale
dossiers). In dit privacy statement wordt kort uiteen gezet voor welke doeleinden persoonsgegevens
verwerkt worden en wat de rechten van betrokkenen zijn.

Doeleinden van verwerking
De verwerking van (persoons)gegevens geschiedt in het kader van de gebruikelijke activiteiten van
Inzet-Bedrijfsarts ten behoeve van dienstverlening op het gebied van arbeid en gezondheid en soms
op basis van een wettelijke verplichting. Voorbeelden van interne doeleinden zijn bijvoorbeeld
agendabeheer en facturatie. Voorbeelden binnen een wettelijke verplichting zijn o.a. aanmaken,
bijhouden en bewaren van een medisch dossier of het verzenden van re-integratierapportages naar
werknemers en organisaties. Inzet-Bedrijfsarts zorgt er voor dat slechts die gegevens geregistreerd
worden, die noodzakelijk zijn voor het doel van registratie. Persoonsgegevens worden niet gedeeld
met andere partijen tenzij daarvoor toestemming is gekregen (bijvoorbeeld aan de hand van een
machtiging voor overleg met een behandelaar), doorgifte noodzakelijk is in het kader van de
uitvoering van een overeenkomst (bijvoorbeeld verantwoording van verrichtingen op een facturatiespecificatie) of noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de reintegratierapporten aan een werkgever in het kader van verzuim of overdracht van gegevens naar
het UWV bij de aanvraag van een uitkering). De betrokkene ontvangt zelf ook altijd een afschrift van
de informatie die met anderen wordt gedeeld. Voor voorbeelden wat wel of niet teruggekoppeld
mag worden verwijst Inzet-Bedrijfsarts naar ‘De leidraad bedrijfsarts en privacy – NVAB en OVAL’.
Het vastleggen van (medische) persoonsgegevens in verband met ziekteverzuim en re-integratie is
conform de KNMG-code ‘Gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie
(2007) en de KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens, KNMG, september 2016’ .

Bewaren van gegevens
De belangrijkste gegevens worden opgeslagen in een digitaal medisch dossier (Dossier Manager) van
een gecertificeerde organisatie (Medisoft) dat bij niet is gekoppeld aan andere geautomatiseerde
systemen. De beveiligde toegang wordt bewaakt aan de hand van een 2 factoren authenticatie.
Alleen de bedrijfsarts van Inzet-Bedrijfsarts heeft toegang tot de medische gegevens binnen het
dossier. Inzet-Bedrijfsarts bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het doel van
verwerking te bereiken. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van
de wet (bijvoorbeeld de bewaarplicht van een medisch dossier), in dat geval bewaart InzetBedrijfsarts de persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft of conform de KNMG-richtlijnen. Alle
medische gegevens van een werknemer die Inzet-Bedrijfsarts verzamelt en vastlegt, vallen onder het
medisch beroepsgeheim. Het afgeleid beroepsgeheim is voorbehouden aan de directe medewerker

van de bedrijfsarts. Daartoe wordt een aparte geheimhoudingsverklaring getekend. De
opdrachtgever, werkgever, casemanager of andere niet-medische disciplines waarmee de
bedrijfsarts samenwerkt vallen niet onder afgeleid beroepsgeheim en zij hebben geen toegang tot of
inzage in de medische gegevens. Wanneer een opdrachtgever of werkgever zich bij een andere
arbodienstverlener of bedrijfsarts aansluit, kan het medisch dossier worden overgedragen. InzetBedrijfsarts verwijst voor de handelingswijze naar het KNMG-dossier ‘Advies voor inrichting en
overdracht van het bedrijfsgeneeskundige dossier'.

Rechten van betrokkenen
Betrokkenen kunnen om een inzage vragen van de persoonsgegevens die Inzet-Bedrijfsarts over hen
verwerkt. De betrokkene dient zich hiervoor te kunnen legitimeren. Als na inzage blijkt dat de
betreffende gegevens onjuist of onvolledig zijn, of niet rechtmatig verwerkt worden, kan de
betrokkene een verzoek doen tot wijziging, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Wanneer
er geen overeenstemming wordt bereikt kan wel altijd de visie van betrokkene aan het dossier
worden toegevoegd. Betrokkene kan altijd afschriften van alle documenten uit het medisch dossier
verkrijgen. Het medisch dossier blijft echter eigendom van Inzet-Bedrijfsarts. Verzoeken kunnen
gericht worden tot info@inzet-bedrijfsarts.nl. Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk,
uiterlijk binnen 4 weken, in behandeling genomen of beantwoord.

Cookies
Bij bezoek van de website van Inzet-Bedrijfsarts wordt een aantal bezoekgegevens, cookies,
bijgehouden. Cookies zijn kleine bestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst
door de aanbieder van een website, waarmee informatie wordt verzameld over het bezoek aan de
website. De aanbieder van de website maakt gebruik van cookies om de site te kunnen verbeteren
of voor statistische gegevens. Deze cookies bevatten informatie die niet herleid kunnen worden tot
een individu. Door het niet accepteren van de cookies door middel van de melding tijdens het eerste
bezoek of via de meeste browsers, worden er geen cookies opgeslagen.

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. De meest recente versie van dit privacy statement is
altijd te vinden op de website www.inzet-bedrijfsarts.nl. Laatst aangepast op 01-05-2018.

