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Privacyreglement 
 

 

BeGrip Casemanagement B.V. heeft een actief beleid op het punt van de bescherming van de privacy en 

de bewaking en de geheimhouding van (bedrijfs)informatie van opdrachtgever en persoonsgebonden 

informatie van opdrachtgever en diens (ex)werknemers. 

 

Registratie van bedrijfsgebonden informatie 

Het doel van de registratie van bedrijfsgebonden informatie is, te kunnen beschikken over de gegevens die 

noodzakelijk zijn voor het realiseren van de doeleinden van de opdracht (onderzoek, advies, training en 

begeleiding) en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden en te komen tot een 

correcte (administratieve en financiële) afhandeling van de opdracht. 

 

De bedrijfsinformatie, die door opdrachtgever wordt verstrekt, is uitsluitend voor het doel van de opdracht 

en/ of overeenkomst waarvoor de bedrijfsinformatie is overgedragen. Onder “bedrijfsinformatie” verstaan 

we: adres, postcode, contactpersoon en diens telefoonnummer en e-mailadres, bedrijfsactiviteiten, 

organogram, functiehuis en functiebeschrijvingen. 

 

Registratie persoonsgebonden informatie 

Het doel van de persoonsregistratie is, te kunnen beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor 

het realiseren van de doeleinden van de opdracht (onderzoek, advies, training en begeleiding) en het 

voeren van beleid, beheer en correcte afhandeling in het kader van deze doeleinden. 

 

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: 

Voornaam, achternaam, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, 

geboortedatum, CV's / CV gegevens, en elk gegeven betreffende een geïdentificeerde natuurlijke persoon 

en persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de belastbaarheid (Functionele 

Mogelijkhedenlijst, Inzetbaarheidsprofiel, rapportages van de bedrijfsarts, rapportages van andere 

betrokkene professionals welke geen medische informatie bevatten) van betrokkene, verzameld door een 

beroepsbeoefenaar, in het kader van uitvoering van de opdracht. 

Het gebruik van deze gegevens vindt alleen plaats volgens de bepalingen van dit reglement en met 

inachtneming van wat is bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

 

Verwerking van de bedrijfs- en persoonsgebonden informatie 

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht of 

overeenkomst en registratie van bedrijfs- en persoonsgebonden informatie, zijn vastgelegd in een 

verwerkingsregister. Onder een handeling wordt verstaan; het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, 

bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, alsmede het afschermen, uitwissen of 

vernietigen van gegevens. Gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk geregistreerd en 

gearchiveerd tot en met de maximale wettelijk geldende termijnen.  
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Geheimhoudingsplicht 

BeGrip Casemanagement B.V. draagt er zorg voor dat alle bedrijfs- en persoonsgebonden informatie van 

de opdrachtgever en diens (ex)werknemer, overgedragen door opdrachtgever, ten behoeve van de 

uitvoering van de opdracht of overeenkomst, geheim blijft en niet met derden en/of niet betrokken partijen 

deelt. 

BeGrip Casemanagement B.V. is verantwoordelijk voor de geheimhoudingsplicht van haar medewerkers 

en, voor de bij de uitvoering van werkzaamheden, ingeschakelde derden. Als uitvloeisel van het 

bovenstaande zijn medewerkers, verplicht tot ondertekening en strikte naleving van dit privacyreglement. 

 

Voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst ingeschakelde derde, is een samenwerkings- en 

verwerkingsovereenkomst op naam van de desbetreffende inlener opgesteld en van toepassing.  

 

Overig 

BeGrip Casemanagement B.V. zal zich houden aan de bepalingen in zijn privacyreglement, zolang dit, met 

inachtneming van wat is bepaald in de Wet Verordening Gegevensbescherming blijft gelden. BeGrip 

Casemanagement B.V. zal een exemplaar van het privacyreglement op verzoek overleggen aan 

opdrachtgever en/of diens (ex)werknemer. Het privacyreglement is ook op de website in te zien en te 

downloaden. 

 

Bewaartermijn bedrijfs- en persoonsgebonden informatie 

Persoonsgebonden informatie wordt na het beëindigen van de opdracht maximaal 1 jaar na WIA-

beoordeling bewaard. Daarna wordt de informatie digitaal gearchiveerd en bewaard tot een maximale 

termijn van 5 jaar. Daarna wordt de informatie vernietigd. 

 

Bedrijfsgebonden informatie wordt bewaard zolang er sprake is van een lopende opdracht, overeenkomst 

of samenwerking. De bedrijfsgebonden informatie wordt na beëindiging van de opdracht, overeenkomst 

of samenwerking maximaal 1 jaar bewaard in het kader van een mogelijk toekomstige nieuwe opdracht of 

het herleven van een overeenkomst of samenwerking.  

 

 

Contactgegevens  

BeGrip Casemanagement BV  

Fellenoord 218  

5611 ZC Eindhoven  

Telefoonnummer: 040-2092039  

info@begrip.nl    

www.begrip.nl  
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