Privacyreglement The Knowledge

1. Algemeen
The Knowledge Re-integratie is een onderdeel van The Knowledge Uitzendorganisatie B.V.
De re-integratietak houdt zich bezig met het re-integreren van cliënten. Indien nodig vormt
scholing een onderdeel van het traject. Ten behoeve van haar activiteiten c.q.
werkzaamheden registreert The Knowledge Re-integratie gegevens van haar cliënten.
Het doel van dit privacyreglement is de cliënt op de hoogte te stellen van de aard van de
gegevens die worden verwerkt, waarom de gegevens worden verwerkt, wat er met de
gegevens wordt gedaan en welke rechten de cliënt heeft ten aanzien van de
gegevensverwerking.

2. Aard van de gegevens
The Knowledge verwerkt de gegevens die door het UWV (of andere opdrachtgever) en/ of
door de cliënt tijdens het intakegesprek worden verstrekt, o.a. naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, BSN, nationaliteit, gegevens over uitkering,
gevolgde opleidingen en cursussen en werkervaring.
Tijdens het intakegesprek komen ook zaken aan de orde die van belang (kunnen) zijn in het
kader van de re-integratie naar werk. Hieronder wordt o.a. verstaan beroepswens,
reisafstand, werken in ploegendienst, salarisindicatie, maar ook mogelijke (medische)
beperkingen van de cliënt.
Bovenstaande gegevens worden gebruikt om een plaatsingsplan op te stellen, waarin
beschreven staat welke instrumenten ingezet worden en op welke wijze deze op de cliënt
worden toegesneden met als doel het verkrijgen van duurzame betaalde arbeid.
De gegevens die het UWV (of andere opdrachtgever) over de cliënten verstrekt, zijn
persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze gegevens
worden behandeld, met inachtneming van hetgeen in deze wet en in de wet SUWI is
bepaald.
the Knowledge Uitzendorganisatie B.V., waar the Knowledge Re-integratie een onderdeel
van is, heeft bovenstaande gegevensverwerking conform de eisen van de wet gemeld bij het
College Bescherming Persoonsgegevens (CPB). Deze vermelding is openbaar en is terug te
vinden op de site van CPB (www.sbpweb.nl) onder meldingsnummer 1178579.

3. Doel
De door het UWV (of andere opdrachtgever) verstrekte gegevens zijn uitsluitend voor het
doel bestemd waarvoor ze zijn overgedragen.
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de administratieve verwerking van de in te
zetten re-integratie-instrumenten, rapportages en verantwoording aan het UWV (of andere
opdrachtgever). Daarnaast is gegevensverwerking nodig bij het voorstellen van cliënten bij
the Knowledge Uitzendorganisatie B.V., haar inleners of derden met als doel de cliënt naar
betaald werk te begeleiden.

4. Wat gebeurt er met de verwerkte gegevens?
Persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor een optimale
uitoefening van de re-integratie-activiteiten en de inzet van re-integratie-instrumenten. Dit
betekent dat in eerste instantie alleen de aan de cliënt toegewezen Consulent
Arbeidstrajecten toegang heeft tot inzage en bewerking van de persoonsgegevens van de
cliënt. Persoonsgegevens worden pas aan potentiële werkgevers verstrekt, indien cliënt
kans heeft op een vaste of tijdelijke baan of een proefplaatsing.
Andere consulenten kunnen de persoonsgegevens alleen inzien voor zover dit voor een
optimale dienstverlening nodig is of wanneer het voor een normale bedrijfsvoering
noodzakelijk is.
Alle Consulenten van The Knowledge Re-integratie hebben een geheimhoudingsplicht ten
aanzien van de informatie over cliënten die het UWV ten behoeve van de uitvoering van de
afgesloten Individuele Re-integratie-overeenkomst verstrekt heeft. Bovendien zorgt The
Knowledge Re-integratie er voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt
gemaakt.
Verder is The Knowledge Re-integratie verantwoordelijk voor de geheimhoudingsplicht voor
het personeel en voor de derden die bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn
ingeschakeld. Ten slotte is The Knowledge Re-integratie verantwoordelijk voor de naleving
van de geheimhoudingsplicht.
Het verbod om persoonsgegevens over de gezondheid van cliënten te verwerken is niet van
toepassing als de verwerking van de gegevens plaatsvindt om de cliënten in verband met
ziekte of arbeidsongeschiktheid te begeleiden en re-integreren.
The Knowledge Re-integratie gebruikt de persoonsgegevens van haar cliënten nooit voor
commerciële of niet-commerciële doeleinden. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van de cliënt is het toegestaan de persoonsgegevens van de cliënt voor deze
doeleinden te gebruiken. De cliënt kan zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van
zijn of haar persoonsgegevens. Op verzoek van de cliënt zal The Knowledge de verwerking
van de persoonsgegevens direct beëindigen.

Bij beëindiging van de Individuele Re-integratie-overeenkomst, die met het UWV (of andere
opdrachtgever) is gesloten, zal The Knowledge Re-integratie alle gegevens en resultaten
van de cliënt aan het UWV ter beschikking stellen.

5. Bewaren persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaren na afloop van het re-integratietraject
verwijderd, tenzij bepaalde persoonsgegevens volgens een in de wet opgenomen termijn
langer bewaard moeten worden. Indien de cliënt het verzoek indient om de gegevens, met
uitzondering van de hiervoor genoemde gegevens, te verwijderen, dan zal The Knowledge
daar zorg voor dragen.

6. Inzage- en correctierecht
De cliënt heeft de mogelijkheid tot inzage en eventueel correctie van zijn of haar
persoonsgegevens. Hiertoe kan de cliënt contact opnemen met zijn of haar Consulent of
een brief sturen naar de directeur van the Knowledge (Hoofdkantoor), Postbus 5068, 5004
EB Tilburg.

7. Klachten
The Knowledge Re-integratie houdt zich aan de bepalingen in dit privacyreglement zolang
dit, met inachtneming van de bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, blijft
gelden. Indien de cliënt vindt dat de bepalingen van dit privacyreglement niet worden
nageleefd of indien de cliënt andere klachten heeft, dan kan de cliënt zich tot The
Knowledge Re-integratie wenden. De klacht wordt conform het klachtenreglement in
behandeling genomen.

