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Inleiding 

Jansen & De Vries ondersteunt werknemers en werkgevers met integraal gezondheidsmanagement, 

bij het vormen van arbobeleid en de uitvoering Arbo gerelateerde zaken. Met dit privacyreglement 

willen wij transparant zijn in onze verwerking van persoonsgegevens, waaronder bijzondere 

persoonsgegevens, ten behoeve van onze dienstverlening. Wij verwerken alle persoonsgegevens op 

zo’n manier dat deze in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) stelt. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere 

verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van 

persoonsgegevens. Jansen & De Vries slaat alleen persoonlijke gegevens op die direct afkomstig zijn 

van de betrokkene en door hem of haar verstrekt zijn. Dit privacyreglement is van toepassing 

wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. 

Bij Jansen & De Vries betekent transparant zijn, dat wij: 

• u op begrijpelijke wijze informeren over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens 

worden verwerkt; 

• uw persoonsgegevens alleen voor specifieke doeleinden worden verwerkt en de 

gegevensverwerking gebaseerd is op één van de in de AVG genoemde grondslagen; 

• passende beveiligingsmaatregelen treffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en 

diefstal; 

• u informeren over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Jansen & De 

Vries worden verwerkt. Als zorgaanbieder verwerken wij persoonsgegevens van de werknemers 

van onze klanten. De wet verplicht ons om deze gegevens te verwerken. Als Jansen & De Vries 

zorg verleent aan werknemers, legt zij een arbeidsgezondheidskundig dossier aan van die 

werknemer. In dat dossier worden gegevens, waaronder persoonsgegevens, van de werknemer 

opgeslagen. In dit privacyreglement lichten wij toe hoe wij in dit kader omgaan met de 

persoonsgegevens van de werknemers aan wie wij zorg verlenen. 

 

Naast persoonsgegevens van werknemers verwerken wij binnen onze organisatie ook een aantal 

andere groepen persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens van de bezoekers van onze 

website. Jansen & De Vries heeft een aantal algemene bepalingen opgesteld waarin u onder meer 

leest hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen en bij wie u terecht kunt met vragen over dit 

privacyreglement.  
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Persoonsgegevens 
 

Jansen & De Vries verwerkt de volgende persoonsgegevens.  

• NAW gegevens 

• E-mailadres 

• Telefoonnummer 

• Geboortedatum 

• Geslacht 

• Verpleegadres van de zieke werknemer 

 

Jansen & De Vries verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens: 

 

• Gezondheidsgegevens, zoals de datum van ziekmelding werknemer, datum van 

herstelmelding, vermoedelijke duur van het verzuim, of sprake is van één van de 

vangnetbepalingen uit de Ziektewet, of de werknemer valt onder de Wet Werk en Inkomen 

naar Arbeidsvermogen, of een zieke werknemer betrokken is geweest bij een 

verkeersongeval en gezondheidsgegevens die worden verzameld via vragenlijsten die de 

werknemer invult in het kader van (preventieve) zorgverlening; 

• Bijzondere persoonsgegevens die de bedrijfsarts verwerkt over uw gezondheid en die nodig 

zijn voor de beoordeling van uw arbeids(on)geschiktheid, verzuimbegeleiding en re-

integratie, zoals de aard en oorzaak van de ziekte en de voortgang van de behandeling, 

alsmede die nodig zijn voor het kunnen verlenen van preventieve zorg aan de werknemer; 

• Vertrouwelijke gegevens die de vertrouwenspersoon over de werknemer registreert in het 

dossier vertrouwenspersoon, zijnde de uitgevoerde verrichtingen, bevindingen en gegeven 

adviezen.  

• Burgerservicenummer 

 

Jansen & De Vries verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens om de dienstverlening aan haar 

klanten te kunnen uitvoeren op het gebied van integraal gezondheidsmanagement, bij het vormen 

van arbobeleid en de uitvoering Arbo gerelateerde zaken, zoals arbeidsomstandigheden, 

verzuimbegeleiding, re-integratie, interventies, preventie, gezondheidsonderzoeken, keuringen. 

Rapportages voor een werkgever bevatten uitsluitend gegevens op groepsniveau en bevatten geen 

persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot een individu. 
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Waarom verwerken wij (bijzondere) persoonsgegevens? 
 

Jansen & De Vries verwerkt de persoonsgegevens omdat zij daartoe wettelijk is verplicht op grond 

van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en Arbeidsomstandighedenwet. 

Daarnaast is Jansen & De Vries verplicht de persoonsgegevens te verwerken op grond van 

contractuele verplichtingen met werkgevers. Jansen & De Vries verwerkt enkel die persoonsgegevens 

die zij nodig heeft voor het uitvoeren van deze wettelijke- en contractuele verplichtingen, zoals het 

aanleggen van een arbeidsgezondheidskundig dossier van iedere werknemer die door ons wordt 

begeleid. 

 

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg en de Wet gebruik 

Burgerservicenummer in de zorg gebruikt Jansen & De Vries het Burgerservicenummer van een 

werknemer met het doel te waarborgen dat de in het kader van de verlening van zorg te verwerken 

persoonsgegevens op die werknemer betrekking hebben. 

Jansen & De Vries krijgt pas de beschikking over de noodzakelijke persoonsgegevens van werknemers 

wanneer de wet Jansen & De Vries hiertoe verplicht, te weten het moment waarop de zorgverlening 

aan een werknemer start. Bij preventieve vraagstukken kunnen persoonsgegevens (geen bijzondere 

persoonsgegevens) door de werkgever aan ons ter beschikking worden gesteld. Indien er géén zorg 

wordt verleend, krijgen wij geen beschikking over persoonsgegevens van werknemers. Dit is 

gewaarborgd in de software die wij ter beschikking stellen aan werkgevers in het kader van de 

uitvoering van onze diensten. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken indien u ons 

daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. 

 

Bewaartermijnen 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken op grond van de Wet Geneeskundige 

Behandelingsovereenkomst bewaren wij tot 20 jaar na beëindiging van uw dienstverband bij uw 

werkgever of na beëindiging van de overeenkomst tussen uw werkgever en Jansen & De Vries. In 

sommige gevallen moeten wij uw persoonsgegevens langer of korter bewaren. Jansen & De Vries 

conformeert zich daarbij aan de algemene richtlijnen voor het bewaren en verwijderen van medische 

gegevens van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG). 

Met inachtneming van de KNMG-richtlijnen gelden de volgende uitgangspunten bij het bewaren en 

verwijderen van medische gegevens 
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• Voor de administratieve verzuimgegevens geldt dat deze worden bewaard voor een  

bewaartermijn van twee jaar na het einde van het dienstverband; 

• Jansen & De Vries bewaart medische gegevens gedurende een periode van 20 jaar na het 

einde van het dienstverband; 

• Indien sprake is van blootstelling aan gevaarlijke stoffen, bewaren wij uw persoonsgegevens, 

afhankelijk van de stof waaraan u bent blootgesteld en op grond van specifieke wet- en 

regelgeving, 40 jaar;  

• In bijzondere omstandigheden, zoals blootstelling aan ioniserende straling conform het 

Besluit Stralingshygiëne (artikel 100), bewaren wij uw persoonsgegevens tot u de leeftijd van 

75 heeft bereikt of zou hebben bereikt; 

• Nadat u uit dienst bent getreden of nadat ons dienstverleningscontract met uw werkgever is 

geëindigd, kunnen wij een verzoek ontvangen om uw persoonsgegevens over te dragen aan 

uw nieuwe bedrijfsarts of arbodienst. In dat geval dragen wij uw persoonsgegevens die 

verband houden met lopende ziektegevallen over aan uw nieuwe bedrijfsarts of arbodienst, 

waarna wij deze gegevens niet langer bewaren. Wij zullen u om een machtiging vragen. 

• Persoonsgegevens die uitsluitend verband houden met afgesloten ziektegevallen bewaren 

wij gedurende de wettelijke termijn van 20 jaar of 40 jaar indien sprake is van blootstelling 

aan gevaarlijke stoffen, dan wel bij bijzondere omstandigheden zoals blootstelling aan 

ioniserende straling conform het Besluit Stralingshygiëne (artikel 100) tot de werknemer de 

leeftijd van 75 heeft bereikt of zou hebben bereikt 

• In afwijking van bovenstaande situaties, bewaren wij uw persoonsgegevens langer indien de 

wet ons verplicht om uw gegevens langer te bewaren of indien het langer bewaren van uw 

persoonsgegevens voortvloeit uit de zorg van een goed hulpverlener. Daarnaast kunnen wij 

met uw uitdrukkelijke toestemming uw persoonsgegevens gedurende een langere periode 

bewaren 

 

Toegang tot persoonsgegevens 
 
Toegang tot persoonsgegevens is alleen toegestaan voor die medewerkers die vanwege hun 

werkzaamheden toegang moeten hebben. Middels een rechtenstructuur in de software hebben 

uitsluitend daartoe geautoriseerde personen toegang tot persoonsgegevens. 
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Verstrekking van gegevens aan derden 
 
Met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de richtlijnen van 

de Autoriteit persoonsgegevens (AP) verstrekken wij in bepaalde gevallen persoonsgegevens aan 

derden. Het betreft: 

 

a) Medewerkers van Jansen & De Vries die direct betrokken zijn bij de actuele begeleiding van 

betrokkene. Hierbij is het afhankelijk van de functie van de medewerker tot welke 

persoonsgegevens de medewerker van Jansen & De Vries toegang heeft; 

b) De werkgever van betrokkene. Aan de werkgever mogen slechts de volgende 

(persoons)gegevens verstrekt worden:  

o De werkzaamheden waartoe betrokkene nog in staat is en de beperkingen waar 

betrokkene mee te maken heeft (functionele beperkingen, restmogelijkheden en 

implicaties voor het soort werk dat u nog kunt doen 

o De verwachte duur van het verzuim 

o De mate waarin betrokkene arbeids(on)geschikt is (gebaseerd op functionele 

beperkingen, restmogelijkheden en implicaties voor het soort werk dat betrokkene nog 

kan doen); 

o Eventuele adviezen over aanpassingen, re-integratie-adviezen, werkvoorzieningen of 

interventies die werkgever voor de re-integratie kan treffen; 

c) Interventiepartijen. De (bedrijfs)arts van Jansen & De Vries kan persoonsgegevens verstrekken 

aan personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van betrokkene, voor zover dit 

noodzakelijk is voor hun taakuitoefening. Het kan hierbij gaan om een behandelaar naar wie 

betrokkene wordt doorverwezen in het kader van de re-integratie. Ook is het mogelijk dat de 

bedrijfsarts van Jansen & De Vries onderzoek uitbesteedt aan behandelaars. Bij uitbesteding aan 

arbeidsdeskundigen dragen wij gegeven pas over nadat u een machtiging hiervoor heeft 

gegeven; 

Bedri jfsarts

Overige 

kerndeskundig

en

Casemanager 

taakdelegatie
Casemanager Directie

Re-integratie 

medewerker

Financiële en 

adminis tratief 

medewerker

Gewone persoonsgegevens x x x x x x x 

Werkgeversgegevens x x x x x x x 

Dienstverbandgegevens x x x x x x x 

Verzuimdoss ier Arbo x x x

Medisch doss ier x x

Burgerservice nummer x x

Keuringen x x

Preventieve spreekuren x x  x

Periodieke onderzoeken x

Klachtenregis tratie x x

Financiële gegevens x x
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d) UWV. De (bedrijfs)arts van Jansen & De Vries verstrekt op verzoek van het UWV gegevens aan 

het UWV voor zover dit noodzakelijk is voor de taakuitoefening van het UWV op grond van de 

Wet SUWI en de verplichte formulieren op de vaste momenten die door het UWV gesteld 

worden. Jansen & De Vries verstuurt daarnaast de niet-medische Poortwachter documenten 

naar het UWV; 

e) Verzuimverzekeraars; Jansen & De Vries verstrekt niet-medische informatie aan verzekeraars, 

waaronder gegevens over de ziek- en herstelmelding en administratieve gegevens voor zover 

deze nodig zijn voor de verzekeraar om de hoogte van de uitkering vast te stellen en daarnaast 

ook WGA gegevens; 

f) Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten De (bedrijfs)arts van Jansen & De Vries heeft op 

basis van de wettelijke verplichting tot melding van beroepsziekten door arbodiensten, de 

verplichting te melden ten behoeve van wetenschappelijke of statistische doelen, mits deze 

gegevens de betrokkene niet identificeren; 

g) Wettelijke plicht/gerechtelijke uitspraak. Jansen & De Vries kan op grond van de geldende wet- 

en regelgeving of op basis van een gerechtelijke uitspraak worden verplicht persoonsgegevens te 

verstrekken. 

 

Rechten van betrokkene 
 
Als betrokkene heeft u verschillende rechten die hieronder zullen worden toegelicht. Als u gebruik 

wenst te maken van een van deze rechten, dient u dit schriftelijk te doen. U kunt uw verzoek richten 

aan de Functionaris Gegevensbescherming van Jansen & De Vries, inclusief een toelichting van welk 

recht u gebruik wenst te maken. De Functionaris Gegevensbescherming kunt u bereiken via het 

mailadres asmae@jansen-devries.nl of deze is telefonisch bereikbaar op 0544 – 353335. Binnen één 

maand na de datum waarop het verzoek is ontvangen, zal dit door Jansen & De Vries worden 

afgehandeld.  

 

Informatieverstrekking 

Indien van u persoonsgegevens worden verkregen, deelt Jansen & De Vries voor het moment van 

verkrijging van de gegevens aan u mee. Het gaat om gegevens van uw identiteit en de doeleinden 

van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij u daarvan al op de hoogte bent. Wij 

verstrekken nadere informatie, voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden 

waaronder deze worden verkregen of het gebruik ervan nodig is, om aan u een zorgvuldige 

verwerking te waarborgen;  

 

mailto:asmae@jansen-devries.nl
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Inzage en afschrift van opgenomen gegevens 

U heeft het recht kennis te nemen van de op uw persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens 

en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. U heeft het recht daar een kopie 

van te ontvangen. Deze zal kosteloos aan u worden verstrekt. U moet wel specifiek aangeven welke 

persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen. Als u ons veelvuldige verzoekt tot verstrekking van 

informatie of inzage, behouden wij ons het recht voor geen medewerking te verlenen aan het 

betreffende verzoek. 

 

Recht op correctie, aanvulling en afscherming van persoonsgegevens  

U heeft het recht te verzoeken om een correctie, aanvulling of afscherming van de 

persoonsgegevens. De opgenomen gegevens kunnen dan aangevuld worden met een door u 

afgegeven verklaring met betrekking tot de persoonsgegevens. U kunt verzoeken om correctie of 

afscherming van uw gegevens als deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking 

onvolledig zijn of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd zijn met een wettelijk voorschrift. 

 

Recht op vernietiging/ wissing van persoonsgegevens 

U kunt schriftelijk een verzoek indienen om de persoonsgegevens te wissen/ vernietigen. De 

gegevens zullen gewist worden indien: 

o De gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt; 

o U bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens en er geen reden is waarom de 

gegevens nog langer verwerkt mogen worden; 

o De persoonsgegevens niet door ons verwerkt hadden mogen worden. Indien de bewaring 

van aanmerkelijk belang is voor een ander dan betrokkene of indien er een wettelijke plicht 

tot bewaring van de gegevens geldt, worden de gegevens niet vernietigd. 

 

Recht op beperking van de verwerking 

U kunt een verzoek indienen om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken. Dit recht 

kunt u inroepen als u van mening bent dat de gegevens onjuist zijn, niet langer nodig zijn voor de 

gestelde doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of als u van mening bent dat uw persoonsgegevens 

onrechtmatig door ons worden verwerkt. Zodra u van uw recht op beperking van de verwerking van 

uw gegevens gebruik maakt, zullen wij (tijdelijk) de persoonsgegevens niet verwerken en/of wijzigen. 

 

Recht op bezwaar tegen verwerking 
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U heeft tevens het recht om schriftelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt, moet u gemotiveerd aangeven waarom u problemen 

heeft met de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

Recht van dataportabiliteit  

U heeft het recht ons te verzoeken uw gegevens over te laten dragen aan een andere organisatie. Let 

wel, het gaat hier slechts om de digitale gegevens die wij met toestemming van de betrokken 

verwerken. 

 

Gegevens via de website 
Cookies 

Voor een juiste werking van onze website maar ook voor analytische doeleinden maken wij gebruik 

van cookies op onze website. Graag lichten wij u hieronder toe welke cookies gebruikt worden en 

met welk doel deze cookies worden geplaatst. 

Google Analytics 

Jansen & De Vries maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de 

website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Door middel van de Google Analytics 

Cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Google Analytics. 

Pseudo-anonieme persoonsgegevens zijn: locatie, besturingssysteem, browser, soort apparaat 

(tablet, mobiel of desktop), pagina’s die bekeken worden, hoe de bezoeker binnen is gekomen op de 

website en tijdsduur op de website. Een IP-adres is bijvoorbeeld niet zichtbaar en valt daarmee ook 

niet te herleiden naar een persoon. Zowel Jansen & De Vries als betrokken medewerkers van 

ingeschakelde dienstverleners kunnen bij deze persoonsgegevens. In het privacy statement 

van Google kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Jansen & De 

Vries heeft een verwerkingsovereenkomst met Google Analytics om te zorgen voor eenzelfde niveau 

van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Yandex 

Jansen & De Vries maakt gebruikt van Yandex Metrica om inzicht te krijgen in het gebruik van de 

website en deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Door middel van Yandex cookies worden 

pseudo-anoniemen persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Yandex. Pseudo-anonieme 

gegevens zijn recordings van bezoeken. Recordings worden maximaal 2 weken opgeslagen. 

https://policies.google.com/privacy?hl=nl
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Betrokken medewerkers van een ingeschakelde dienstverlener kan bij deze persoonsgegevens. In het 

privacybeleid van Yandex kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens. 

Jansen & De Vries heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door sociale media. Uit gegevens 

van Google Analytics en Yandex kunnen wij geen herleidbare persoonsgegevens verkrijgen, deze 

kunnen wij ook niet voor u aanpassen 

Contactformulier 

Wanneer u contact met ons wilt opnemen, kunt u op de website een contactformulier invullen. De 

persoonsgegevens ingevoerd in het contactformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een 

contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig: Uw naam, uw email 

en uw telefoonnummer. Op deze wijze kunnen we contact met u opnemen en onderhouden. Wij 

delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden 

voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met de 

ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het contactformulier is afgehandeld worden 

uw persoonsgegevens binnen een half jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd, tenzij er een 

interventie wordt ingezet. Wanneer er een interventie wordt ingezet worden de persoonsgegevens 

binnen 2 jaar na afhandelen van de interventie bij zowel ons als bij derden verwijderd. 

Gegevens van kinderen onder 16 jaar 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie persoonsgegevens te verzamelen over 

websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We 

kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan 

betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er 

persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van 

overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een 

minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit privacyreglement, 

dan verwijderen wij deze informatie. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Jansen & De Vries neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt Jansen & De Vries gebruik van encryptie door een 

https://yandex.com/legal/privacy/
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SSL-layer, zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, 

dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig 

gecontroleerd worden. Als u het idee heeft dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of 

er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan dit 

privacyreglement. 

De geautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens wordt per medewerker c.q. beroepsuitoefenaar 

besproken en vastgelegd. Opslag van fysieke persoonsgegevens vindt plaats in afgesloten kasten en 

bureaus. Indien er zich ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een datalek voordoet 

waarbij persoonsgegevens betrokken zijn, zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, 

tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico vormt voor de rechten en vrijheden van 

betrokkene. In sommige gevallen dient een datalek door de verwerkingsverantwoordelijke gemeld te 

worden aan de betrokkene zelf. Voor meer informatie met betrekking tot de meldplicht van 

datalekken verwijzen wij naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-

datalekken#wanneer%20levert-een-datalek-een-hoog-risico-op-7331 

Klachtenregeling 
 
Indien u van mening bent dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of uw rechten 

met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u uw 

klacht indienen.  

 

U kunt uw klacht indienen bij de directie van Jansen & De Vries. U kunt dat schriftelijk doen bij Jansen  

& De Vries, t.a.v. de Directie, Buitenschans 45, 7141 EK Groenlo. Ook heeft u de mogelijkheid om 

middels onze website uw klacht in te dienen. U kunt dit doen via ons contactformulier onder 

vermelding van ‘Klacht’. 

U ontvangt binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw klacht een schriftelijk ontvangstbevestiging. U 

wordt uitgenodigd om uw bezwaar toe te lichten. Vervolgens zal de directie binnen 3 weken na de 

toelichting een schriftelijke uitspraak doen over uw klacht. Bent u het niet eens met onze uitspraak 

dan willen wij u er 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/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken#wanneer%20levert-een-datalek-een-hoog-risico-op-7331
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken#wanneer%20levert-een-datalek-een-hoog-risico-op-7331
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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Vragen en/of opmerkingen 

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacyreglement? Dan kunt u contact opnemen via de 

contactgegevens onderaan dit privacyreglement. 

Contactgegevens 

Jansen & De Vries 

Buitenschans 45 

7141 EK Groenlo 

0544-353335 

info@jansen-devries.nl 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op ma t/m vr van 8.30-17.30 uur 

mailto:info@jansen-devries.nl

