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Inleiding
Coöperatie AB Vakwerk Groep U.A. stelt in het kader van de Bedrijfscontinuïteitsregeling, zoals
opgenomen in haar statuten, aan haar leden in geval van arbeidsongeschiktheid bij voorrang
arbeidskrachten ter beschikking tegen gereduceerd tarief.
In dit reglement wordt onder AB Vakwerk begrepen de Coöperatie AB Vakwerk Groep U.A. (hierna de
Coöperatie) en de dochtermaatschappijen die arbeidskrachten aan de leden ter beschikking stellen in het
kader van de Bedrijfscontinuïteitsregeling.
Voor de dienstverlening in het kader van de Bedrijfscontinuïteitsregeling is het noodzakelijk dat AB
Vakwerk persoonsgegevens van haar leden moet verwerken. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en
wij houden ons vanzelfsprekend aan de regels die voortvloeien uit de wet- en regelgeving op het gebied
van privacy. AB Vakwerk realiseert zich dat het voor u van belang is om te weten hoe uw persoonlijke
gegevens worden gebruikt en worden uitgewisseld. Door middel van dit privacyreglement willen wij u
inzichtelijk maken wat wij met de persoonsgegevens doen die u aan ons verstrekt.
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1. Doeleinden verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door AB Vakwerk enkel verwerkt voor de volgende doeleinden:
- Uw inschrijving als lid van de Coöperatie AB;
- Toegang tot de ledenportal;
- Het onderhouden van een zakelijke relatie;
- Het gebruikmaken van onze dienstverlening;
- Het tot stand brengen, onderhouden en uitvoeren van de overeenkomst tussen u en AB Vakwerk;
- Het verstrekken van informatie of het doen van aanbiedingen over onze dienstverlening en
overige activiteiten;
- Uw ziekmelding in het kader van uw aanvraag van hulp vanwege arbeidsongeschiktheid om
passende arbeidsvervanging te regelen;
- De aard en oorzaak van de arbeidsongeschiktheid, de duur en voortgang van de
arbeidsongeschiktheid om te beoordelen of u op grond van de Bedrijfscontinuïteitsregeling
aanspraak kunt maken op gereduceerd tarief dan wel om te beoordelen of vast te stellen dat er
sprake is van een uitsluitingsgrond;
- Voor oproepen en registreren van bezoeken aan bedrijfsarts.

2. Grondslagen verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van de lidmaatschapsovereenkomst tussen u en de
Coöperatie, waarvan de Bedrijfscontinuïteitsregeling deel uitmaakt en die nader is uitgewerkt in het
Coöperatiereglement.
Voor de verwerking van de gegevens met betrekking tot uw arbeidsongeschiktheid, zogenaamde
bijzondere gegevens, wordt door AB Vakwerk uitdrukkelijk toestemming aan u gevraagd op het moment
dat u hulp aanvraagt vanwege arbeidsongeschiktheid. Deze gegevens zullen door AB Vakwerk zo minimaal
mogelijk worden verwerkt enkel voor zover noodzakelijk in het kader van de beoordeling van de
Bedrijfscontinuïteitsregeling.

3. Persoonsgegevens die worden verwerkt:
-

NAW-gegevens, geslacht, vast telefoonnummer, mobiel nummer, e-mailadres, geboortedatum,
arbeidsongeschikt in verleden ja/nee, KvK nummer, IBAN-nummer, BTW-nummer (in geval van
éénmanszaak);
Aanvraag hulp bij arbeidsongeschiktheid: Datum arbeidsongeschiktheid, aanvangsdatum hulp,
verwachte duur arbeidsongeschiktheid, aard en oorzaak arbeidsongeschiktheid, afgelopen 2 jaar
arbeidsongeschikt ja/nee, arbeidsongeschiktheidspercentage;
Uitsluiting: ingangsdatum en reden uitsluiting (aard/oorzaak arbeidsongeschiktheid).

4. Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden als genoemd in
artikel 2 van dit reglement. Na de (wettelijke) bewaarperiode worden uw persoonsgegevens vernietigd:
-

Algemene persoonsgegevens worden bewaard tot 7 jaar na het einde van het lidmaatschap
vanwege fiscale bewaarplicht;
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-

Bijzondere persoonsgegevens worden tijdens het lidmaatschap bewaard om te beoordelen of er
een aanspraak op gereduceerd tarief kan worden gedaan alsook of er sprake is van een
uitsluiting. Na het einde van het lidmaatschap worden deze gegevens max. 5 jaar bewaard om te
kunnen beoordelen of er bij een nieuw lidmaatschap aanspraak op gereduceerd tarief kan
worden gedaan.

5. Bescherming persoonsgegevens
AB Vakwerk treft verschillende beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke
gegevens goed worden beschermd. De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd
personeel binnen AB Vakwerk. Digitale dossiers zijn alleen bereikbaar via persoonlijke inloggegevens van
bevoegd personeel.

6. Uw rechten
U hebt het recht om ons te verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of
om een beperking van de verwerking van de persoonsgegevens. Ook heeft u het recht op
overdraagbaarheid van de persoonsgegevens en kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. In sommige
gevallen zullen deze verzoeken vanwege van toepassing zijnde wetgeving niet ingewilligd kunnen worden.
Voor de uitvoering van uw bovengenoemde rechten, kunt u een e-mail zenden naar
compliance@abvakwerk.nl.

7. Klacht en contact
Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens door
AB Vakwerk, neem dan contact met ons op. Dit kan per e-mail via compliance@abvakwerk.nl of per
gewone post naar Zeilmakersstraat 19, 8601 WT Sneek, t.a.v. AB Vakwerk onder vermelding van ‘Privacy’.
AB Vakwerk heeft mevr. mr. J.M.G. Aalten aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming, zij is
bereikbaar via compliance@abvakwerk.nl.
AB Vakwerk zal uw vragen of klachten in behandeling nemen en daar uiterlijk binnen vier weken op
reageren. Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling van uw klacht door AB Vakwerk dan kunt u ook
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

8. Wijzigingen
Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, indien nieuwe wet- en regelgeving daartoe
aanleiding geeft. Het meest actuele privacyreglement kunt u vinden op onze website
(https://www.abvakwerk.nl/leden). Op verzoek kan het reglement u ook per post of per e-mail worden
toegestuurd. AB Vakwerk raadt u aan om regelmatig dit privacyreglement door te nemen, zodat u ervan
op de hoogte bent hoe AB Vakwerk met uw persoonsgegevens omgaat.
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