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Privacyreglement ActiVitaal verzuimoplossingen 
ActiVitaal staat in de relatie met klanten en opdrachtgevers voor heldere afspraken en 
open en eerlijke communicatie. De aard van de dienstverlening binnen de wereld van 
arbeid en gezondheid blijft altijd mensenwerk, daarbij speelt privacy een grote rol. Wij 
vinden het daarom belangrijk dat er goed wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. 
Bij de verwerking van deze persoonsgegevens houdt ActiVitaal zich aan de regels van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Doel  
De professionals van ActiVitaal hebben gegevens nodig voor het kunnen uitvoeren van de 
opdracht of overeenkomst, die opdrachtgever en ActiVitaal met elkaar sloten. 
 
Type gegevens  
Van elke werkgever die een opdracht of overeenkomst voor verzuimdienstverlening heeft 
afgesloten met ActiVitaal en van elke medewerker die in dienst is bij deze werkgever 
hebben wij gegevens opgeslagen in het ActiVitaal verzuimregistratiesysteem. Ons 
verzuimregistratiesysteem bevat de volgende drie typen gegevens:  
- Stamgegevens over werkgever (naam, adres, branche, aantal medewerkers en naam, 
telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon)  
- Stamgegevens over werknemers (naam, adres, geslacht, geboortedatum, 
telefoonnummer en e-mailadres )  
- Gegevens over werknemers bij verzuim (BSN, ziekmeldingen, medische gegevens van 
spreekuurcontacten en keuringsuitslagen).  
Wij zijn dus in het bezit van basis- en van gevoelige informatie. Tevens kan er informatie 
opgeslagen zijn die afkomstig is van uw huisarts of specialist.  
 
Geautoriseerde medewerkers  
De bedrijfsarts mag uiteraard uw gegevens inzien. Hij/zij is ook degene die tijdens een 
spreekuur de medische gegevens vastlegt en u adviseert bij uw re-integratie. De consultant 
en casemanager kan tijdens (telefonisch) contact met u gegevens opvragen over uw 
ziekmelding en de voortgang hiervan. Deze informatie wordt voorgelegd aan de 
bedrijfsarts zodat hij/zij zijn/haar werk beter kan doen. De casemanager heeft geen 
toegang tot de medische gegevens in uw dossier. 

Er kunnen ook andere professionals worden ingeschakeld door uw werkgever of de 
bedrijfsarts; bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige, re-integratiecoach of mediator. Deze 
professionals worden voorzien van de stamgegevens van u en die van uw werkgever. Zij 
hebben geen toegang tot de medische gegevens in uw dossier.  

Uw werkgever heeft in het verzuimregistratiesysteem toegang tot de stamgegevens. Uw 
werkgever kan in de niet-medische gegevens van uw re-integratiedossier. Dit bevat o.a. de 
ziekmelding, de terugkoppelingen van de bedrijfsarts en de UWV documenten. Uw 
werkgever heeft geen toegang tot uw medisch dossier.  !
Inzage in uw eigen gegevens  
Natuurlijk is het mogelijk om uw eigen gegevens in te zien. U kunt dit verzoek schriftelijk 

!  1
Versie januari 2019



indienen bij de consultant van ActiVitaal. Daarnaast kunt u bij de consultant een verzoek 
tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen indien u vindt dat uw persoonsgegevens 
onjuist, onvolledig of onnodig zijn verwerkt.   !
Datalekken!
In het geval  van onbedoelde of onrechtmatige verwerking, vernietiging, verlies, wijziging 
of vrijkomen van  persoonsgegevens zal dit worden gedocumenteerd. Nadat de ernst van 
het datalek is gewogen, zal het wanneer noodzakelijk worden gemeld aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens en aan de betrokkenen. !
Ontevreden  
Indien u ontevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door ActiVitaal 
verwijzen wij naar de klachtenprocedure van ActiVitaal. 

Contact  
ActiVitaal verzuimoplossingen  
Wiardaplantage 3 
8939 AA Leeuwarden  
058-8445172  
info@activitaal.com                                                                                                                        
www.activitaal.com                                                       
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