Privacyverklaring
Juiszt hecht groot belang aan het waarborgen van de privacy van haar opdrachtgevers en alle
betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Wij werken conform de eisen van de
regelgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze
privacyverklaring lichten wij onder meer toe welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk
doel, wat uw rechten zijn als betrokkene en hoe u deze kunt uitoefenen.
Doel van de verwerking
Advies financiering WGA
Werkgevers kunnen de financiering van het WGA-risico op verschillende manieren organiseren.
Wanneer een werkgever daarover advies vraagt is het voor Juiszt noodzakelijk inzicht te krijgen
in het werknemersbestand, het verzuim binnen dit bestand, de financiële positie van de
onderneming en de organisatie van het verzuimbeleid.
Advies WGA-risico’s bij fusie en overnames
Wanneer een onderneming een andere onderneming overneemt of met een andere
onderneming fuseert is het van belang te weten of bij de overname- dan wel fusiepartner sprake
is van WGA-risico’s die zich (nog) niet geopenbaard hebben en wat de financiële risico’s zijn
van deze en andere WGA-gevallen.
Wanneer een onderneming daarover advies vraagt is het voor Juiszt noodzakelijk inzicht te
krijgen in het werknemersbestand, het verzuim binnen dit bestand, de financiële positie van de
onderneming en de organisatie van het verzuimbeleid van beide partijen.
SZ-scan
Wanneer een werkgever Juiszt vraagt alle risico’s gerelateerd aan verzuim, ziekte,
arbeidsongeschiktheid, pensioen en eventuele andere aan deze onderwerpen gerelateerde
zaken inzichtelijk te maken is het voor Juiszt noodzakelijk inzicht te krijgen in het
werknemersbestand, het verzuim binnen dit bestand, de financiële positie van de onderneming,
de organisatie van het verzuimbeleid en alle overige zaken die in de SZ-scan dienen te worden
opgenomen.
Overige diensten
Voor op dit moment nog niet nader omschreven diensten zal Juiszt alleen die informatie vragen
die strikt noodzakelijk is om het door de opdrachtgever gevraagde advies te kunnen
vervaardigen.
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een
geï dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Concreet verwerken wij de volgende gegevens:

Contactpersonen werkgevers:




voor- en achternaam
telefoonnummer
e-mailadres
Werknemers (“betrokkenen” in termen van AVG)






naam en voorletters
geboortedatum
Gegevens over het dienstverband (aanvang/einde)
Uitkeringsgegevens
Deze informatie krijgen wij van de (voormalige) werkgever. De werkgever dient er zorg
voor te dragen dat een betrokkene, indien hij of zij dit wenst, over precies dezelfde
gegevens kan beschikken als Juiszt.
Juiszt zal uitsluitend die gegevens gebruiken die nodig zijn om haar (deel van de)
overeenkomst met een opdrachtgever naar behoren uit te voeren.
Nimmer zal Juiszt die gegevens aan derden (behoudens (een) verzekeraar die op
verzoek van Juiszt namens de werkgever een offerte uit dient te brengen) verstrekken.
Bedrijfsgegevens
Hoewel geen persoonsgegevens in de zin van de wet, willen wij op deze plaats toch
vermelden dat bedrijfsgegevens die wij van u als opdrachtgever ontvangen, uiteraard
zeer vertrouwelijk behandeld en verwerkt worden in een solide beveiligde omgeving. Al
onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend die ook
betrekking heeft op uw bedrijfsgegevens.

Beveiliging
Juiszt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Uw gegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt.
Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het van het doel van de
verwerking te realiseren.
Na afronding van onze opdracht, zoals overeengekomen in de ‘opdracht tot dienstverlening’,
vernietigen wij de door opdrachtgever aangeleverde gegevens, tenzij deze ons nadrukkelijk en
schriftelijk verzoekt deze voor een x-periode te bewaren, bijvoorbeeld in verband met een
mogelijke vervolgopdracht.

Cookies

Voor onze websites maken we zo minimaal mogelijk gebruik van cookies. Dit zijn kleine
bestandjes die wij op uw apparaat plaatsen om de website goed te laten werken. In onze
cookieverklaring op de website vindt u hier meer over.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren, te (laten)
verwijderen en om onder omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens.
Contactgegevens
Voor vragen of verzoeken over uw privacyrechten, kunt u contact opnemen met ons via het emailadres: info@juiszt.nu
Mocht u niet tevreden zijn met ons antwoord of een klacht hebben over uw privacy(rechten),
dan kunt u contact opnemen met de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.
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