PRIVACYVERKLARINGN

INSIDE CASE MANAGEMENT

Inside Case Management B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring
Contactgegevens:
Schoolstraat 5
5491 ZA Sint-Oedenrode
0413-729100
www.insidecase.nl

Inside Case Management B.V. heeft met Into Privacy een Privacy Officer aangesteld.
Ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en geïmplementeerd om continue compliance aan
actuele privacy richtlijnen en wetgeving na te streven. De Privacy Officer is bereikbaar via
info@intoprivacy.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Inside Case Management B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u of uw werkgever
gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor uw
re-integratie en onze dienstverlening. Zo verwerken wij geen gegevens over uw godsdienst,
levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksuele oriëntatie of gegevens over een eventueel
lidmaatschap bij een vakbond.
De gegevens die wij in het kader van onze dienstverlening van u verwerken zijn, conform de
“Handleiding Privacy inkomensverzekeringen”, te onderscheiden in een tweetal categorieën:

Categorie A

Dit betreft de gegevens die een rol spelen bij de overeenkomst tussen ons en uw werkgever.
Het zijn hoofdzakelijk proces- en administratieve gegevens, maar ook enkele gegevens over uw
gezondheid. De gegevens die hier worden verwerkt over uw gezondheid zijn gegevens die door
uw werkgever verwerkt mogen worden. Hiertoe behoren onder meer:
- Naam medewerker
- Contactpersoon, telefoonnummer en e-mail
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-

Polisnummer
Functie medewerker, FTE, soort dienstverband
Salaris per periode ( per maand, per vier weken), salariswijzigingen in periode ziekteverzuim
Arbodienst, ingangsdatum polis
Loonwaarde-opbouw (percentages AO met wijzigingsdata)
Eigen risico termijn verzuimpolis
Dekkingspercentages op de verzuimpolis 1e en 2de jaar
Percentage meeverzekerde werkgeverslasten

Categorie B

Dit zijn gezondheidsgegevens die noodzakelijk zijn voor een adequate verzuimbegeleiding en
re-integratie. Hiertoe behoren onder meer:
- De Probleemanalyse opgesteld door de bedrijfsarts
- Het Plan van Aanpak die werkgever samen met de werknemer heeft opgesteld
- Eventuele bijstellingen van de Probleemanalyse en het Plan van Aanpak
- De terugkoppelingen van de arbodienst / bedrijfsarts
- Het eventueel opgestelde Functie Mogelijkheden Lijst (FML) of inzetbaarheidsprofiel (IZP)
- De 42ste week melding bij het UWV (indien van toepassing)
- De eerstejaars evaluatie (indien van toepassing)
- Het uitgevoerde arbeidsdeskundig onderzoek (indien van toepassing)
- Het eventueel opgestarte 2e spoor onderzoek
- De berekening en opbouw van de loonwaarde die de werkgever heeft opgegeven
- Eventuele nota’s of offertes van interventies ter bevordering van re-integratie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken

Inside Case Management B.V. verwerkt uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met
deze privacyverklaring. Dit gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen:
- Advies geven ten behoeve van Re-integratie
- Loonwaardebepaling
- Moniteren van de het volgen van de juiste stappen van Wet Verbetering Poortwachter
- Co-financieringsverzoeken voor interventies
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Verzenden van onze nieuwsbrief
Inside Case Management B.V. mag alleen persoonsgegevens van u verwerken als wij
daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken
van uw persoonsgegevens zijn:
- uw toestemming
- de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
- de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen
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Geautomatiseerde besluitvorming

Inside Case Management B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten
die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Inside Case Management B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Inside Case Management B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer in een vorm die het
mogelijk maakt u als de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de
doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden bewerkt. Uitgangspunt is dat de
bewaartermijn voor niet-medische gegevens maximaal 2 jaar is, te rekenen vanaf de datum waarop
het dossier bij Inside Case Management B.V. wordt afgesloten. In het geval dat uw werkgever
eigenrisicodrager is, zijn de bewaartermijnen langer.

Ontvangst en delen van persoonsgegevens

ICM verwerkt hoofdzakelijk gevens ten behoeve van verzekeraars en gevolmachtigde kantoren.
In voorkomende gevallen deelt Inside Case Management B.V. uw persoonsgegevens met
verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals
verzekeraars, arbeidsdeskundigen, arbodiensten en ICT dienstverleners.
Ook verstrekken wij gegevens om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Indien van toepassing, sluiten wij met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht,
een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inside Case
Management B.V. Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat
u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen
in een computerbestand, naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking
van uw persoonsgegevens sturen naar patrickweertz@insidecase.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
Inside Case Management B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.
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Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Inside Case Management B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
patrickweertz@insidecase.nl.
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