
PRIVACY STATEMENT ARBOREGIO-GORINCHEM 

Dit is het Privacy Statement van Arboregio-Gorinchem (hierna te noemen “Arboregio”), gevestigd 
aan de Krommenhoek 11, 4201 AM Gorinchem. Dit Privacy Statement legt uit hoe Arboregio 
gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt.Arboregio vindt, naast uw gezondheid, ook uw 
privacy belangrijk. Wij hebben uw gegevens nodig om u en uw organisatie te ondersteunen bij 
het uitvoeren van een gezond arbeidsomstandighedenbeleid. Vanwege de vertrouwelijkheid van 
deze gegevens, gaat Arboregio hier zorgvuldig mee om.  

 
In dit Privacy Statement staat omschreven wie welke gegevens over u mag inzien, hoe wij uw 
gegevens veilig bewaren, de bewaartermijnen en hoe wordt voorkomen dat onbevoegde 
personen ze kunnen lezen. 
 
Welke gegevens houden wij bij in onze persoonsregistratie? 
Wanneer uw werkgever een arbodienstverleningsovereenkomst heeft met Arboregio, verwerken 
wij in onze persoonsregistratie de volgende gegevens: 

1. stamgegevens van werkgevers (zoals naam, adres,branche) 

2. stamgegevens van medewerkers (zoals naam, adres, woonplaats ) 

3. variabele gegevens over medewerkers (zoals datum ziekmelding, aard van de klachten, 
keuringsresultaat) 

Naast de spreekuurrapportages, keuringsrapporten en medische bevindingen van de bedrijfsarts 
wordt soms ook informatie opgenomen van uw fysiotherapeut of specialist. Dit kan alleen nadat 
u toestemming heeft gegeven om die gegevens aan de bedrijfsarts van Arboregio te 
verstrekken. 
 
Hoe bewaren wij uw gegevens? 
De belangrijkste gegevens kunnen in een automatiseringssysteem opgeslagen worden als een 
werkgever aangeeft dat hij gebruik wil maken van een dergelijk systeem. Het 
automatiseringssysteem is beveiligd met wachtwoorden en strakke procedures voor toegang.  

Wie mogen uw gegevens inzien? 
Alleen de bedrijfsarts van Arboregio, die de arbodienstverleningsovereenkomst met uw 
organisatie heeft afgesloten, mag uw gegevens inzien. 
 
Uw werkgever en de eventuele verzekeraar krijgen slechts beperkt informatie. Enkel 
noodzakelijke gegevens mogen worden doorgegeven zoals beperkingen, mogelijkheden en de 
verwachte duur van verzuim en/of beperkingen, kortom die gegevens die nodig zijn voor 
verzuimbegeleiding en re-integratie.  
 
Er kunnen wel statistische gegevens aan uw werkgever worden verstrekt. Het gaat hier om het 
totale verzuim in zijn bedrijf, maar nooit om individuele verzuimgevallen. Voor uw werkgever is 
dat waardevolle informatie waarmee hij zijn beleid op het gebied van verzuim en 
arbeidsomstandigheden kan evalueren. Een verzekeraar kan slechts de gegevens opvragen 
die nodig zijn om tot uitkering van ziektegeld over te kunnen gaan. Het gaat hier alleen om de 
data van ziek- en hersteld melding en of u al dan niet gedeeltelijk het werk hebt hervat. 
 
Kan ik de informatie over mijzelf inzien? 
U heeft het recht om informatie over uzelf in te zien, te laten corrigeren en te laten verwijderen. 
Het kan ook zijn dat u wilt weten aan wie in het afgelopen jaar gegevens over u zijn verstrekt. 
Op dit soort vragen kunt u antwoord krijgen door inzage te vragen in uw dossier. U kunt hiertoe 



een schriftelijk verzoek indienen bij Arboregio. De bedrijfsarts zal dan de gegevens die over u 
zijn opgeslagen laten inzien. Om er zeker van te zijn dat u alleen gegevens over u zelf te zien 
krijgt, dient u zich wel te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. 
 
Meer weten? 
Als u meer wilt weten over onze Privacy Statement, kunt u contact opnemen met Arboregio door 
een mail te sturen aan svw@arboregio.nl. 
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