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Werkkeuze, gevestigd aan de Maasdijk 223 te Wijk en Aalburg, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In het Privacyreglement van Werkkeuze wordt een aantal definities gebruikt:
- Reglement: dit privacyreglement
- Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Persoonsgegevens die Werkkeuze verwerkt.
Werkkeuze verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/
of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die Werkkeuze verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Werkkeuze verwerkt mogelijk bijzondere en/of gevoelige gegevens van u die u verstrekt 
tijdens contacten en trainingen om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening. 
Werkkeuze hecht er waarde aan om hier vertrouwelijk en integer mee om te gaan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Werkkeuze persoonsgegevens 
verwerkt.
Deze gegevens stellen Werkkeuze in staat om: 
- de overeenkomst die klanten met Werkkeuze sluiten financieel en administratief te kunnen 

afhandelen
- klanten te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te 

kunnen voeren
- dienstverlening te kunnen leveren
- klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is
- dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren.
Werkkeuze bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
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Verstrekking persoonsgegevens aan derden 
Werkkeuze verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Werkkeuze, 
tenzij: 
- dat verplicht is door een wettelijk voorschrift
- dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Werkkeuze met u heeft 

gesloten
- u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U kunt te allen tijde verzoeken om uw gegevens in te zien, te wijzigen of definitief te 
verwijderen.  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kun je dit per email bij op 
kim@werkkeuze.nl aangeven. Ook als u een klacht hebt over de wijze van verwerking van 
uw persoonsgegevens kunt u contact met Werkkeuze opnemen en probeert Werkkeuze er 
samen met u uit te komen. Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor 
kunt u schriftelijk contact opnemen met Werkkeuze. Uiteraard zal Werkkeuze ook met de in 
dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Persoonsgegevens beveiligen.
Werkkeuze neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Werkkeuze behoudt 
zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Bekijk daarom 
regelmatig deze privacy verklaring voor een update.


