Privacyverklaring
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij
houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:








duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat
doen wij via deze privacyverklaring;
het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
u eerst vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen
waarin uw toestemming is vereist;
uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde
dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a.
voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en
dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat
kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is
namelijk afhankelijk van welke onderdelen op deze website u kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij
de volgende persoonsgegevens van u verwerken:















E-mail
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Straat/Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer werk
Telefoonnummer privé
Mobiel nummer:
CV






Overzicht werkervaring
Overzicht overige ervaringen
Persoonlijk ontwikkelplan
Opleidingen en trainingen

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor u om u inzicht te geven in de ontwikkeling als
verpleegkundige/verzorgende.

Verstrekking aan derden
Als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde
diensten, geven wij de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen. Wanneer wij uw
gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een verwerkersovereenkomst)
voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin
overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang
tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij 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.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens
bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan
zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om
correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).
Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens (art 21 van de
AVG).
Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u CAOP verwerkt, kunt u een schriftelijk
inzageverzoek doen. CAOP behandelt uw verzoek binnen 4 weken.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend
verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
U kunt uw verzoeken sturen via info@caop.nl of per post:
CAOP - Zorgportfolio
Postbus 556
2501 CN Den Haag
Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een verzoek tot inzage, u te identificeren, door
een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw

BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor
gebruiken.

Vragen of klachten
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van
uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan kunt u
contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) via fg@caop.nl.
De FG houdt intern toezicht op de naleving van de privacywetgeving.
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de
privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over CAOP in te dienen.
Dat kan online, of bel 088-1805 250.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze
website worden gepubliceerd.

