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Privacyverklaring  

 

In deze privacyverklaring informeren wij u welke gegevens wij verwerken, hoe en waarom wij dat 

doen en wat uw rechten zijn. 

Wij kunnen via onze website www.werkgeversencorona.nl persoonsgegevens verwerken, als  

verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de 

‘AVG’). Deze website is tot stand komen in het samenwerkingsverband van Regio HR BV, HR 

Contracting en LHR Services. Regio HR BV treedt op als drager van deze samenwerking. 

 

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Persoonsgegevens betreft alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene in de zin 

van de AVG) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u 

kunnen verwerken zijn onder meer: 

 basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, geslacht, het bedrijf waar u werkt,  uw 

functie; 

 contactgegevens zoals adres, postadres, werkadres, (mobiele) telefoonnummer, whatsapp 

berichten of emailadres; 

 aanvullende persoonsgegevens indien strikt noodzakelijk zoals geboortedatum, nationaliteit; 

 alle overige persoonsgegevens die wij van of over u ontvangen en die wij gebruiken voor de 

beantwoording van uw vragen. 

 

2. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens? 

In veruit de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u ons 

een emailbericht, chatbericht of whatsapp bericht stuurt, een opdracht voor dienstverlening geeft, 

een formulier op onze website invult, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen 

tijdens (telefoon of chat)gesprekken en emailcontact met u. 

 

3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens zijn nodig om uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij verwerken alleen die 

gegevens die nodig zijn voor de beantwoording van uw vraag. 

 

4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De 

bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van (een van) de volgende rechtsgronden uit de 

AVG: 

 voor de beantwoording van uw vraag 

 met uw toestemming. 

 

http://www.werkgeversencorona.nl/
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5. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben 

verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op 

grond van beroeps- of gedragsregels dan houden wij die termijnen aan. 

 

6. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd? 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, 

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw 

persoonsgegevens tegen te gaan. 

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, 

neemt u dan contact met ons op via corona@regiohr.nl 

 

7. Welke rechten heeft u? 

U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens 

te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de 

verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de 

verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen, of bezwaar maken tegen de 

verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen 

komen. Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de 

verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze wettelijke verplichtingen te 

voldoen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit 

gemotiveerd aan u kenbaar maken. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de 

toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). Actuele informatie kunt u vinden op de website 

van de autoriteit: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

 

8. Cookies 

Cookies zijn kleine bestandjes die via uw browser op uw apparaat worden geplaatst. Op onze website 

www.werkgeversencorona.nl maken we alleen gebruik van functionele en technische cookies voor 

het goed en gebruiksvriendelijk functioneren van de website. In deze cookies worden geen 

persoonsgegevens opgeslagen. We maken geen gebruik van trackingcookies. Voor het plaatsen van 

de functionele en technische cookies is uw toestemming niet nodig. 

 

9. Social media 

Op onze website kunnen een of meerdere knoppen of verwijzingen zijn opgenomen naar social 

media (bijvoorbeeld LinkedIn) . Als u van zo’n knop of verwijzing gebruik maakt deelt u mogelijk 

gegevens met het betreffende sociale medium en plaatst dit medium mogelijk cookies in uw browser 

en op uw apparaat waarmee u met ons communiceert. Als u wilt weten wat deze media met uw 

gegevens doen, adviseren wij u het privacybeleid van deze media door te nemen.  

 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
http://www.werkgeversencorona.nl/
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10. Contact met ons opnemen 

Als u meer wilt weten of vragen, opmerkingen of klachten heeft over onze verwerking van uw 

persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen via ons email adres corona@regiohr.nl 

Omdat wij deze verklaring kunnen aanpassen raden wij u aan onze privacyverklaring op onze website  

regelmatig te bekijken. Als wij grote veranderingen aanbrengen zullen we daarover een 

nieuwsbericht op onze site www.werkgeversencorona.nl plaatsen. 

 

Deze privacyverklaring is opgesteld op 1 mei 2020. 

http://www.werkgeversencorona.nl/

