Privacyreglement ZIN in werk
ZIN in werk v.o.f. en de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP)
Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht.
In deze wet is nauwkeurig vastgelegd aan welke verplichtingen bedrijven en insta nties
moeten voldoen als zij gebruik moeten maken van uw persoonsgegevens. ZIN in
werk heeft die persoonsgegevens nodig om zijn taken uit te voeren (bijv. voor
inschrijving, registratie, presentie, enz.).
Persoonsgegevens zijn gegevens als uw naam, adres en woonplaats. Deze gegevens
worden opgenomen in een bestand of andere vorm van registratie.
De Wbp is van toepassing op:
- alle geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens;
- niet-geautomatiseerde verwerkingen waarbij de
persoonsgegevens zijn opgenomen in een gestructureerd
geheel, zoals een kaartenbak.
In de wet is ook vastgelegd wat uw rechten als betrokkene zijn om controle uit te
kunnen oefenen op het gebruik van uw persoonsgegevens. U mag bijvoorbeeld uw
gegevens onder bepaalde voorwaarden inzien en eventueel laten wijzigen.
Bescherming van uw gegevens
Alle instanties en bedrijven die gebruikmaken van persoonsgegevens, hebben de plicht
om daar zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Daarvoor heeft ZIN in werk v.o.f.
de volgende maatregelen getroffen:
Vooraf moet duidelijk bepaald zijn met welk doel een medewerker persoonsgegevens
verzamelt en welke persoonsgegevens daarvoor nodig zijn.
Alle medewerkers van ZIN in werk hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht.
ZIN in werk heeft deze maatregelen naar aanleiding van de Wbp getroffen om te
voorkomen dat uw gegevens verloren gaan, onrechtmatig worden verwerkt of in
verkeerde handen raken.
Uw recht op inzage en correctie
In de Wbp zijn uw rechten als betrokkene vastgelegd waardoor u controle kunt
uitoefenen op het gebruik van uw persoonsgegevens. U heeft namelijk inzagerecht en
correctierecht.
Inzagerecht
De Wbp bepaalt dat u het recht heeft om met een redelijke tussentijd te informeren
naar de persoonsgegevens die van u worden verwerkt.

Correctierecht
Bij het inzien van uw persoonsgegevens kunt u tot de ontdekking komen dat uw
persoonsgegevens:
- feitelijk onjuist zijn; of
- onvolledig zijn; of
- niet relevant zijn voor het doel van de verwerking.
In deze gevallen kunt u verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te
vullen, te verwijderen of af te schermen. ZIN in werk zal de gegevens corrigeren als
blijkt dat de ze inderdaad onjuist of onvolledig zijn.

Procedure
Als u gebruik wilt maken van het inzagerecht, dan kunt u een verzoek indienen bij
ZIN in werk. Dit verzoek kunt u schriftelijk richten aan:
ZIN in werk v.o.f.
Postbus 123
5260 ac Vught
of info@ZIN in werk.nl
ZIN in werk beslist binnen tien werkdagen of uw verzoek wordt ingewilligd.
Als ZIN in werk u uitnodigt om uw persoonsgegevens in te zien of u verzoekt om
een correctie van uw persoonsgegevens, dan zal de medewerker van ZIN in werk
vragen naar uw legitimatie. Het is immers niet de bedoeling dat anderen uw gegevens
inzien of dat u de gegevens van anderen kunt laten corrigeren. U kunt zich
legitimeren met een rijbewijs, een paspoort of een ander geldig identiteitsbewijs.

