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PRIVACYVERKLARING 
Weustink&Partners BV, Rotterdam  
 
Inleiding  
Weustink&Partners BV verwerkt persoonsgegevens die vallen onder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over u als persoon 
zeggen. Weustink&Partners BV gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van individuele 
loopbaanbegeleidings-, outplacement-, re-integratie- en jobcoachtrajecten. Behoorlijke en 
zorgvuldige verwerking wil zeggen dat het verzamelen, opslaan, bewerken en beschikbaar stellen van 
persoonsgegevens gebeurt zoals de wet dat voorschrijft. 

Verantwoordelijke 
E.G.M. Weustink is de verwerkingsverantwoordelijke zoals beschreven in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat zij beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, 
met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Zij is er verantwoordelijk voor dat uw 
persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden 
verwerkt. 
 
Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens 
Op grond van artikel 6, rechtmatigheid van de verwerking, AVG, mogen wij uw persoonsgegevens 
gebruiken om de afspraken (overeenkomsten) die we met u of met de opdrachtgever hebben 
gemaakt na te komen. 

Weustink&Partners BV registreert gegevens die bij de start van een opdracht worden verzameld. 
Daarnaast worden er ook gegevens vastgelegd die tijdens het uitvoeren van de opdracht worden 
verkregen.  
 

Gegevens worden alleen verzameld en geregistreerd die openbaar toegankelijk zijn, die rechtstreeks 
mondeling of schriftelijk door de cliënt worden gegeven of gegevens die met medeweten of 
toestemming van u op een andere manier zijn verzameld. Hieronder vallen ook gegevens die zijn 
verzameld door opdracht van uitkeringsverstrekker en/of werkgever.  

 

Wanneer u zich bij ons aanmeldt voor een traject waar uw werkgever of uzelf opdrachtgever voor 
bent zullen wij uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres verwerken. Daarnaast worden alleen 
die gegevens opgeslagen die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Voor 
trajecten waarvoor het UWV opdrachtgever is zijn naast deze gegevens ook geboortedatum en BSN 
noodzakelijk. 

Deze gegevens zullen in de regel niet langer dan 2 jaar of zoveel langer dan nodig voor een goede 
afronding van het traject bewaard worden. Wanneer u bepaalde noodzakelijke gegevens niet wenst 
te verstrekken, kan dit gevolgen hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening. In het geval van 
een traject bij het UWV kan dit betekenen dat het traject géén doorgang vindt.  

De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk door Weustink&Partners BV op hun juistheid 
gecontroleerd voor ze worden opgeslagen. 
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Beveiliging persoonsgegevens 
De wet verplicht Weustink&Partners BV om passende technische en organisatorische maatregelen te 
nemen om ervoor te zorgen uw gegevens zijn beschermd en er geen misbruik van kan worden 
gemaakt door anderen. Dit doen wij door onze systemen op het wettelijk verplichte niveau te 
beveiligen.  

Toegang tot persoonsgegevens  
Van elke aangemelde cliënt wordt door de begeleidend coach een cliëntendossier gemaakt. Hierin 
worden in ieder geval alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens opgenomen.  
Het dossier is toegankelijk voor de coach van Weustink&Partners BV die de betreffende cliënt 
begeleidt en voor andere aan Weustink&Partners BV verbonden medewerkers, als dit voor een 
goede begeleiding of bedrijfsvoering noodzakelijk is.  
 
Gegevensverstrekking aan derden  
1. Weustink&Partners BV geeft alleen persoonsgegevens door aan derden wanneer de cliënt 
hiervoor toestemming geeft of wanneer dat wettelijk verplicht is.  

2. Aan de opdrachtgever wordt informatie gegeven wanneer dit in de overeenkomst is vastgelegd. 
Elke schriftelijke rapportage aan een opdrachtgever wordt voorgelegd aan de cliënt. Pas als de cliënt 
akkoord is of de rapportage heeft meeondertekend, wordt deze verstuurd. Als de cliënt niet akkoord 
gaat, wordt daarvan melding gemaakt in de rapportage en wordt deze verstuurd.  

3. Persoonsgegevens over iemands gezondheid worden alleen verwerkt als dit gebeurt voor de re-
integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of 
arbeidsongeschiktheid. Weustink&Partners BV zal de cliënt informeren welke gegevens worden 
verwerkt.  

4. Wanneer er mondeling informatie wordt gegeven op verzoek van de opdrachtgever wordt dit aan 
de cliënt verteld.  

5. Voordat het traject start wordt aan de cliënt verteld welke afspraken er zijn gemaakt over 
rapportage aan de opdrachtgever.  

6. Om onderzoek te kunnen doen naar de kwaliteit van geleverde diensten worden door 
Weustink&Partners BV contactgegevens van cliënten gegeven aan de Stichting Blik op Werk.  
 
Uw privacyrechten 
U heeft het recht: 

o Op informatie over wat wij met uw gegevens doen; 
o Op inzage in uw gegevens; 
o Op correctie van de gegevens als deze niet kloppen; 
o Op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’; 
o Op beperking van de gegevensverwerking; 
o Aan te geven dat u niet wilt dat uw gegevens door ons worden gebruikt; 
o Op overdracht in geschikte vorm van uw gegevens (dataportabiliteit). 

 
Als u van een van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u dit per e-mail laten weten. 
Weustink&Partners BV behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Als u gegevens wilt laten verwijderen 
die voor de behandeling wettelijk verplicht zijn, kan het zijn dat wij u niet de begeleiding kunnen 
verlenen die u van ons wilt.  
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U kunt u hierom vragen door een mail te sturen naar info@weustinkenpartners.nl, een schriftelijk 
verzoek sturen aan Weustink&Partners BV, Delftweg 274, 3046 ND Rotterdam of bellen naar 06-
15647562, 
 
Klachten 
Wanneer u een klacht over de gegevensverwerking door Weustink&Partners BV heeft, kunt u contact 
opnemen via info@weustinkenpartners.nl of 06-15647562. In ons klachtenreglement staat wat u 
kunt doen als u vindt dat wij de klacht niet voldoende afhandelen. 
 
 
Opgemaakt te Rotterdam, 25 mei 2018 
 
 
 
 
 
E.G.M. Weustink 
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