Privacyverklaring
Condite - advies bij ziekteverzuim, gevestigd aan Brouwerijstraat 1, 7523 XC Enschede, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens
https://condite.nl
Condite – advies bij ziekteverzuim
Brouwerijstraat 1
7523 XC Enschede
+31 53 428 11 44
De privacyvoorwaarden geven inzicht in de werkwijze van Condite - advies bij ziekteverzuim
(Condite). Mocht u vragen hebben, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Condite is zich er van bewust dat u vertrouwen in haar stelt. Op deze pagina informeren wij u welke
gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe
we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Condite. U dient zich ervan bewust te zijn, dat
Condite niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te
maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.
Condite respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Ons gebruik van verzamelde gegevens/gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt/laat aanmelden voor een van onze diensten vragen we u of de aanmelder
om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen
voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Condite of die van een
derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover
wij beschikken.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Condite verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website
in te vullen, in correspondentie en telefonisch
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Condite verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid
- burgerservicenummer (BSN), indien u bent aangemeld via UWV.

1

Condite - Postbus 6194 - 7503 GD Enschede - (053) 428 11 44

www.condite.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Condite verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Indien u bent aangemeld voor één van onze trajecten, verwerken wij uw persoonsgegevens, zodat
wij u kunnen adviseren en begeleiden.
• Indien u bent aangemeld voor één van onze cursussen, verwerken wij uw persoonsgegevens,
zodat wij een goede administratieve afhandeling kunnen garanderen.
• Indien u de aanmelder bent van of één van de betrokken personen bij de cliënten die wij
begeleiden, verwerken wij uw persoonsgegevens, zodat wij u naar behoren en volgens afspraak
kunnen informeren over de voortgang. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens om een goede
administratieve afhandeling te garanderen.
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Condite bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende persoonsgegevens:
Opdrachtgevers
Zolang wij diensten verlenen aan onze opdrachtgevers.
Cliënten
Medische gegevens bewaren wij maximaal 15 jaar, conform de van toepassing zijnde wettelijke
regeling. Voor de overige gegevens hanteren wij de minimale bewaartermijn.
Cursisten
Personalia en informatie over factuurafhandeling etc. bewaren wij maximaal 7 jaar.
Geautomatiseerde besluitvorming
Condite neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Condite) tussen zit.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden en de
diensten uit te voeren waarvoor wij ingeschakeld zijn. De gegevens worden opgeslagen op eigen
beveiligde servers van Condite of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren
met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op
uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij plaatsen zijn puur analytisch en functioneel en
daarmee niet privacygevoelig. Wij houden voornamelijk bezoekersaantallen bij.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die door de bezoeker aan ons is verstrekt.
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Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te
melden.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons
op nemen.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt
verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op onze en andere websites,
niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Delen van persoonsgegevens met derden
Condite - advies bij ziekteverzuim verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
uw gegevens. Condite - advies bij ziekteverzuim blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Condite gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.
Condite deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Condite
bewaart cliëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.
Condite houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliëntengegevens veilig voor inzage van
onbevoegden. Condite vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens,
als er geen behandelcontract gesloten is. Condite informeert cliënten over de rechten van de cliënt ten
aanzien van zijn persoonsgegevens. Condite informeert haar cliënten over het doel van de verwerking
van persoonsgegevens. Condite informeert cliënten indien Condite bijzondere handelingen met de
persoonsgegevens gaat verrichten.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Condite en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@condite.nl. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Condite wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Opvragen persoonsgegevens en medische informatie
U kunt een persoon/instantie machtigen om bij ons persoonsgegevens en medische informatie op te
vragen uit uw dossier. Wij hebben dan een schriftelijke en gerichte machtiging nodig, die door u
ondertekend is. Indien wij beoordelen dat met de verstrekking van deze gegevens een ander geen
nadeel toegebracht wordt, zullen wij deze verstrekken. Persoonsgegevens verstrekken wij zonder
kosten. Voor het verstrekken van medische gegevens vragen wij een vergoeding van € 41,07.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Condite neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
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tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat of via info@condite.nl.
Vragen en feedback
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen, via info@condite.nl.
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