
 

Privacyverklaring 

WVB WerkFit Begeleiding, gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 71250417 hecht belang aan de bescherming van 

persoonsgegevens. In dit privacybeleid  willen we heldere en transparante informatie geven 

over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  

 

WVB WerkFit begeleiding doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom 

zorgvuldig om met persoonsgegevens. WVB WerkFit Begeleiding houdt zich in alle gevallen 

aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming. 

 
 
 
Contactgegevens / Persoonsgegevens 
 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:  
Wendy van Breugel / WVB WerkFit Begeleiding, https://www.werkfitbegeleiding.nl/ 
 

WVB WerkFit Begeleiding verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens 

die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan WVB WerkFit 

Begeleiding uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van de dienstverlening. 

Indien nodig, worden met toestemming van de betrokkene nodige persoonsgegevens 

opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.  

 

 

Persoonsgegevens  

WVB WerkFit Begeleiding verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:  

 NAW-gegevens 

 Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer(s) 
 Geboortedatum en –plaats 

 Geslacht 
 Burgerservicenummer (alleen indien hier een wettelijke grondslag voor is) 

 Pasfoto (alleen indien u deze aan ons toestuurt omdat deze bijvoorbeeld op uw cv 

staat) 
 Inhoud van communicatie, bijvoorbeeld uit e-mails, smsjes of via Whats App 
 Uitslagen van testen en vragenlijsten die u ingevuld heeft 

https://www.werkfitbegeleiding.nl/


 Arbeidskundige rapportage 
 Gespreksverslagen 

 Trajectinformatie: gedurende de looptijd van een traject wordt informatie verzameld 
tijdens de diverse (coach)gesprekken en verwerkt in Re-integratieplan 
voortgangsrapportages en eindrapportages 

 Informatie verkregen via derden. 
 

 

Doeleinden 

WVB WerkFit Begeleiding verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

 Het vastleggen van persoonlijke informatie 

 Het onderhouden van contact 

 Het bieden van een persoonlijk begeleidingstraject 

 Het verrichten van administratieve handelingen 
 Verbetering van de dienstverlening 

 Facturering 

 Nakoming van wettelijke verplichtingen 

 Het voeren van geschillen 

 Het kunnen aanbieden van nieuwsbrieven en informatie op de website 
 

 

Rechtsgrond  

WVB WerkFit Begeleiding verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan 

de afgesproken dienstverlening, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke 

verplichting. Tevens verwerkt WVB WerkFit Begeleiding persoonsgegevens, gezien 

gerechtvaardigde belangen, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze diensten kunnen 

verlenen - en ter verbetering - van haar diensten. 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk 

worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van WVB WerkFit 

Begeleiding persoonsgegevens aan WVB WerkFit Begeleiding verstrekt, geeft u daarmee 

toestemming dat WVB WerkFit Begeleiding deze gegevens verwerkt. 

 

 

 

 

 

 



Verstrekking aan derden  

In het kader van haar dienstverlening kan WVB WerkFit Begeleiding persoonsgegevens 

uitwisselen met derden. WVB WerkFit Begeleiding kan voor de hiervoor genoemde 

doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze 

derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden hebben een verwerkersovereenkomst met 

WVB WerkFit Begeleiding en mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de 

voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan 

derden wanneer WVB WerkFit Begeleiding aan een wettelijke verplichting moet voldoen. 

WVB WerkFit Begeleiding zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede 

doelen.  

Daarnaast verstrek WVB WerkFit Begeleiding geen persoonsgegevens aan partijen welke 

gevestigd zijn buiten de EU. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in Nederland en tevens 

opgeslagen in clouddiensten. Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU 

worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics of bijvoorbeeld: 

G-mail, Hotmail, LinkedIn, Facebook, Twitter of Whats App, in het contact met u. 

 

Bewaartermijn  

WVB WerkFit Begeleiding bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het 

doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent dat 

persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te 

bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, gezien WVB WerkFit 

Begeleiding zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

 

 

Beveiliging  

WVB WerkFit Begeleiding heeft passende technische en organisatorische maatregelen 

genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.  

 
 
 
Wijzigingen privacypolicy  
 
WVB WerkFit Begeleiding kan het privacybeleid altijd wijzigen. Een actuele versie van de 
privacypolicy wordt op de website van WVB WerkFit Begeleiding gepubliceerd. Het is 
verstandig deze policy regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele 

wijzigingen. 
 
 



 
 

Uw rechten 
 

U heeft het recht om WVB WerkFit Begeleiding een verzoek te doen tot inzage van uw 
persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht 
van uw persoonsgegevens. 
Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te 
vullen, te verwijderen of af te schermen. 

Ook kunt u WVB WerkFit Begeleiding verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of 
kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege 
bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw 
persoonsgegevens kunt u sturen naar: 

WVB WerkFit Begeleiding 
T.a.v. mevrouw W.W.C. Koks – van Breugel 
E-mail: wvb@werkfitbegeleiding.nl 
 
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door  
WVB WerkFit Begeleiding, laat dit dan vooral weten u contact opnemen met Wendy van 
Breugel door een e-mailbericht te sturen naar wvb@werkfitbegeleiding.nl . 
. 
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