PRIVACYBELEID REMEDIUM
Remedium hanteert een privacybeleid dat van toepassing is op alle persoonsgegevens die Remedium
verwerkt van haar deelnemers.
Remedium verwerkt persoonsgegevens van haar deelnemers. Een ondernemer die gebruik maakt van
Remedium, geeft uitdrukkelijk toestemming om deze persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te
verwerken.
Verantwoordelijke
Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Stichting Remedium, Overgoo 13, 2266 JZ Leidschendam, telefoon 070-3012786, KvK 30157936,
I www.remedium.org E info@remedium.org.
De uitvoering van de werkzaamheden van Remedium ligt in handen van ARBOZ, Kerkstraat 31, 3741
AJ Baarn, telefoon 085 - 50 04 065, E info@remedium.org.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Remedium kan onderstaande persoonsgegevens verwerken:
- Bedrijfsnaam
- Naam en geslacht
- Adresgegevens en eventueel postadres
- Geboortedatum
- Functie/beroep
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Gebruikersnaam
- Medische gegevens
- Bankgegevens (in geval van incasso)
- Technische meetgegevens van apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies.
Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Remedium verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Voor het goed uit kunnen voeren van onze dienstverlening (zonder het verstrekken van deze
gegevens is het voor Remedium niet mogelijk om deze diensten uit te voeren);
- Het verzenden van onze nieuwsbrief;
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren;
- U te kunnen informeren over onze dienstverlening, uitnodigingen, activiteiten of
brancheaangelegenheden;
- In geval van incassoverlening worden naam en bankgegevens gebruikt om betalingen van
deelnemersbijdragen en/of andere dienstverlening die u bij Remedium afneemt af te wikkelen.
Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Om alle diensten te leveren, schakelt Remedium andere partijen in. De partijen waarmee Remedium
uw gegevens deelt, zijn afhankelijk van de diensten die worden afgenomen. Remedium stuurt de
verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat nodig is voor de levering van deze diensten.
Indien Remedium gegevens aan derde verstrekt, zorgt Remedium ervoor dat deze gegevens niet voor
andere doeleinden gebruikt worden. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een
verwerkersovereenkomst, waarin o.a. is afgesproken dat de gegevens worden verwijderd zodra deze
niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de dienst, tenzij daartoe een wettelijke plicht bestaat, de
betrokkene daarvoor toestemming geeft of Remedium daarbij een gerechtvaardigd belang heeft.
E-mail berichtgeving
Remedium gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over
activiteiten, dienstverlening en andere interessante (branche) informatie met u te delen. Afmelding
voor deze email nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Beveiliging en bewaring
Remedium neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang
tot persoonsgegevens te beperken. Remedium zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde
personen toegang hebben tot persoonsgegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te
maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden. Bij de
beveiligingsmaatregelen voldoet Remedium aan de normen die de wet daaraan stelt.
Remedium bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Remedium
gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) te leveren. Het voorgaande is
niet van toepassing indien Remedium gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke
verplichting.
Cookies en profilering
Cookies zijn tekstbestanden die op een computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer
een website van Remedium en VerzuimXpert wordt bezocht. Op deze websites worden cookies
gebruikt om een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft de gebruiker bijvoorbeeld niet
steeds dezelfde informatie in te vullen en kan de gebruiker eenvoudiger door de betreffende website
navigeren.
Daarnaast kan Remedium gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de websites te
analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt Remedium gebruik van Google Analytics. De verkregen
informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde
Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van
Google Analytics. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw
browser.
De website van Remedium kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks.
Remedium is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door
die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van
derden.
Foto’s
Remedium kan foto's en films maken van haar (leden)bijeenkomsten. Voor een sfeerimpressie van
deze bijeenkomsten, kan Remedium deze foto's en/of films op haar website plaatsen, in haar email
nieuwsbrief opnemen of publiceren in de vakbladen of andere uitingen. Bezoekers van deze
bijeenkomsten geven toestemming voor het publiceren van deze foto's.
Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
Iedere betrokkene heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.
Daaronder valt het recht om Remedium een verzoek te doen tot inzage, rectificatie, beperking of het
wissen van persoonsgegevens. Ook kan er verzocht worden om persoonsgegevens over te dragen.
Na ontvangst van het verzoek ontvangt de verzoeker binnen vier weken een overzicht van de
persoonsgegevens.
Iedere betrokkene heeft het recht om bij Remedium een klacht in te dienen.
Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, of klachten
heeft over de wijze waarop Remedium uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met
het secretariaat via info@remedium.org.
Op grond van de privacywetgeving heeft eenieder ook het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Als u van mening bent dat wij ons privacybeleid, zoals dat hier is omschreven, niet naleven, wordt u
verzocht om contact op te nemen met Remedium.
Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de site bekend gemaakt.
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