
Privacy-reglement De Flexwinkel Re-integratie en 
Jobcoaching  

Verantwoordelijke: 
Wanneer u contact heeft met De Flexwinkel Re-integratie en Jobcoaching BV (hierna te noemen Frij) wordt u 
doorgaans gevraagd naar uw persoonlijke omstandigheden. Deze informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd, zijn 
nodig om de afspraken die in uw dienstverleningsvoorstel zijn vastgelegd te realiseren en aan de rapportage eisen van 
de opdrachtgever te kunnen voldoen. Om zo verantwoord mogelijk met deze gegevens om te gaan is er de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. Frij is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming 
met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.  

Persoonsgegevens: 
Frij maakt gebruik van uw persoonsgegevens om aan u en aan onze opdrachtgever de afgesproken dienstverlening te 
bieden. Deels ontvangen wij die persoongegevens van onze opdrachtgever waar wij een overeenkomst mee hebben 
afgesloten. Deels worden persoonsgegevens verwerkt als gevolg van onze eigen dienstverlening. Frij verwerkt 
persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Frij gebruikt gegevens zoals uw naam, adres, 
telefoonnummer, BSN nummer, e-mailadres en gegevens over uw gezondheid.   

Bewaartermijn persoonsgegevens:  
Frij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste 
lid, sub e, AVG) Frij bewaart u gegegevens daarom zolang de afgesproken diensverlening duurt.  

Beveiliging: 
Artikel 32 van de AVG verplicht Frij om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het 
verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking van persoonsgegevens of onrechtmatige 
verwerking tegen te gaan.  

Uw Privacyrechten: 
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens 
te vragen.  

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Frij verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Frij 
behandeld uw verzoek binnen een redelijke termijn.  

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw 
gegevens te laten wijzigigen of aan te vullen. 

U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens. 

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die Frij van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op 
dataportabiliteit. Dit houdt in dat u uw gegevens krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig 
door kunt geven aan een andere organisatie.  

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken. 

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen naar:  

Frij  
Jaap Bijzerweg 19 
3446 CR Woerden 

Slotbepaling: 
De directie van Frij heeft deze regeling per 28 mei 2018 vastgesteld om de regelingen naar behoren te praktiseren. 
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Deze regeling kan, met inachtneming van de betreffende voorschriften, alleen door de directie worden gewijzigd. 
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