Privacyverklaring Jeroen Bosch
Ziekenhuis
Ten behoeve van gegevens rond jbzvoorbedrijven.nl

Inleiding
Jeroen Bosch Ziekenhuis waardeert de privacy van bezoekers van websites, patiënten en
de mensen met wie zij samenwerken. Op de website jbzvoorbedrijven.nl worden
gebruikersgegevens verzameld. Om helderheid te geven op welke manier de privacy van
bedrijven en werknemers op de website geborgd blijft, is dit privacy statement opgesteld.
De website jbzvoorbedrijven.nl wordt gebruikt om bedrijven in de regio ‘s-Hertogenbosch:
- Inzicht te geven in de gezondheid van werknemers
- Inzicht te geven in de mate waarin de organisatie gezonde en vitale werknemers
faciliteert

Bedrijfsgegevens
Naam organisatie:
Contactgegevens:
KvK:

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ ’s-Hertogenbosch
41084046

Welke gegevens slaat www.jbzvoorbedrijven.nl op?
Jeroen Bosch Ziekenhuis verwerkt bedrijfsgegevens op de website van
jbzvoorbedrijven.nl. Deze bedrijfsgegevens zijn nooit herleidbaar tot één persoon. De
volgende bedrijfsgegevens worden verwerkt:
- Naam
- Branche
- Contactpersoon
- E-mailadres
- Percentage medewerkers met overgewicht
- Percentage medewerkers dat rookt
- Percentage medewerkers met bewegingsarmoede
- Percentage medewerkers met overmatige belasting aan het houding- en
bewegingsapparaat
- Percentage medewerkers met hoge werkdruk
- Percentage medewerkers met onregelmatige of nachtdiensten
- Initiatieven die vanuit de werkgever ondernomen worden om de gezondheid van
medewerkers te bevorderen.

Waarom slaat Jbzvoorbedrijven.nl deze gegevens op?
Jeroen Bosch Ziekenhuis verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
- Tips en inspiratie geven over het verbeteren van de gezondheid van medewerkers

Welke partijen hebben inzage in de persoonsgegevens?
Leverancier van de website jbzvoorbedrijven.nl is WELDER.
Naam organisatie:
WELDER
Branche:
Adviesorganisatie
Contactgegevens:
Mangaan 4B, 5234 GD ‘s-Hertogenbosch
I: www.welder.nl

De privacyverklaring van WELDER is hier te bekijken. Met WELDER heeft Jeroen Bosch
Ziekenhuis afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. Deze zijn
vastgelegd via een verwerkersovereenkomst die is op te vragen door een e-mail te sturen
aan info@welder.nl.
De gegevens van het gebruik van Jbzvoorbedrijven.nl worden opgeslagen bij hostingpartij
Linode in het datacenter in Frankfurt. Linode’s Privacy policy is hier te bekijken.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?
Op JBZvoorbedrijven.nl worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Gebruiksgegevens worden zonder eindtijd opgeslagen op de servers van WELDER.
Gegevens die niet langer noodzakelijk zijn, worden verwijderd.

Wat zijn jouw rechten?
Betrokkenen, bedrijven in de regio ‘s-Hertogenbosch, hebben diverse rechten met
betrekking tot de gegevens. In deze privacyverklaring geeft Jeroen Bosch Ziekenhuis jou
informatie over je privacyrechten voor het gebruik van Jbzvoorbedrijven.nl. Daarnaast
heb je het recht om in te zien of een kopie te ontvangen van de gegevens die in
jbzvoorbedrijven.nl worden verwerkt. Staan er fouten in het systeem? Dan heb je het
recht deze te laten wijzigen. Als er geen grond (meer) bestaat om bepaalde gegevens te
bewaren, dan heb je het recht om deze gegevens te laten verwijderen.
Een verzoek tot inzage, wijziging, verwijdering of kopie kun je indienen bij info@welder.nl.
Tot slot wijst Jeroen Bosch Ziekenhuis je op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vind je op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging
Jeroen Bosch Ziekenhuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat de
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op via info@welder.nl.

Vragen
Bij vragen over dit privacy statement kan men zich wenden tot info@welder.nl.

