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Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart Intermediair HvR, in deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar algemeen directeur Henriëtte van
Rooij, dat het volgende privacyreglement van toepassing is:
Intermediair HvR behandelt alle informatie over individuele cliënten, die zij ten
behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract
verkrijgt vertrouwelijk, en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan
derden bekend wordt.
Intermediair HvR draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting
door haar en door haar bij de uitvoering van haar werkzaamheden
ingeschakelde derden wordt nageleefd.
Intermediair HvR is er mee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte
gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in de wet van de Wet
persoonsregistraties (WPR) en dat deze gegevens worden behandeld met
inachtneming van hetgeen door de Wet bescherming persoonsgegevens
(WBP) respectievelijk de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI)
wordt bepaald.
Intermediair HvR zal bij beëindiging van een met UWV gesloten
overeenkomst alle tot de persoon van de cliënt te herleiden gegevens, data
en of resultaten bij beëindiging van de begeleiding van de cliënt ter
beschikking stellen aan het UWV.
Intermediair HvR houdt zich aan de bepalingen in het privacyreglement,
zolang dit met inachtneming van wat is bepaald in de Wet bescherming
persoonsgegevens blijft gelden.
Hoe worden gegevens bewaard?
Persoonlijke gegevens worden deels op schrift bewaard in een dossier, en
deels in ons automatiseringssysteem. Wat over personen en zaken is
geregistreerd is voor de cliënt in te zien en opvraagbaar. Onze registratie is
nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er
verkeerde feiten in het dossier staan, dan heeft de cliënt er recht op dat die
worden aangepast.
Sommige gegevens liggen gevoeliger dan andere, zoals godsdienst, afkomst
of politieke kleur. Deze gegevens worden door ons niet geregistreerd, tenzij
dit een goede uitvoering van het re-integratie- of coachingstraject in de weg
staat. Gevoelige gegevens die anderen aan ons overdragen, zoals medische
informatie, worden door ons altijd extra vertrouwelijk behandeld.

Meestal worden de kosten voor uw begeleiding betaald door een ander,
bijvoorbeeld uw werkgever of een uitkeringsinstantie. We houden deze
opdrachtgever tijdens het traject altijd goed op de hoogte van de voortgang.
Geheimhouding
Alles wordt door ons vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld, en
dan in principe alleen door de coach/trainer die begeleidt. We verstrekken
geen informatie over cliënten aan derden (anderen buiten onze eigen
organisatie). Daar wijken we alleen van af in het belang van het traject,
bijvoorbeeld voor een beroepskeuze test, een bemiddeling of een opleiding.
Gegevens weer verwijderen
Als de cliënt niet langer bij ons in begeleiding is, wordt uw dossier gesloten.
Dit dossier blijft maximaal 5 jaar bewaard. Die periode is nodig voor onze
administratie, bijvoorbeeld voor resultaatmeting of boekhoudkundige
controles. Uiteraard kan het dossier van cliënten al die tijd alleen door
bevoegde mensen worden ingezien.
In sommige gevallen wordt uw dossier direct na afloop van de begeleiding
weer overgedragen aan de opdrachtgever, zoals een uitkeringsinstantie.
Intermediair HvR verklaart dat zij de verklaring naar waarheid heeft ingevuld.
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