Voldoet uw bedrijfsgezondheidszorg
aan de privacywetgeving?
Check het hier!
Bent u bekend
met de nieuwe Europese
privacywetgeving?
Autoriteit Persoonsgegevens
U bent er (mede) verantwoordelijk voor
dat de samenwerking met uw arbodienst
verlener(s) per 25 mei 2018 aan de

Weet u of een verwerkersovereenkomst met een
arbodienst nodig is?

Algemene Verordening Gegevensbescher
ming (AVG) voldoet. Meer informatie over
deze nieuwe regelgeving vindt u op de
website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wisselt u veilig en rechtmatig persoonsgegevens
met ons uit?

Daar staat ook een praktisch stappenplan.
Verwerkersovereenkomst

Veilige gegevensuitwisseling

In de bedrijfsgezondheidszorg is het een

U voldoet aan de AVG als de gegevens

Bekijk 10-stappenplan

belangrijke vraag of Arbo Unie optreedt als

uitwisseling in de dagelijkse praktijk veilig

verantwoordelijke voor de verwerking van

verloopt en alleen de wettelijk noodzakelijke

persoonsgegevens. Bij het verrichten van

gegevens bevat. Elektronische gegevens

onze wettelijke taken, zoals verzuim- en

uitwisseling volgens de branchestandaard

re-integratiebegeleiding, risico-inventarisaties

heeft hierbij de voorkeur. Met de gang-

en (beroeps)keuringen, is dit het geval. Voor

bare personeelsinformatiesystemen heeft

die werkzaamheden is het dus niet nodig om

Arbo Unie een standaard koppeling op basis

een verwerkersovereenkomst op te stellen.

van de Verzuimstandaard 2017 beschikbaar.

Meer informatie

Meer informatie

Kent u de meest recente
versie van ons privacyreglement?

Weet u hoe Arbo Unie
de juiste omgang met
persoonsgegevens borgt?

Vernieuwd privacyreglement

Betrouwbare werkwijze

In ons vernieuwde privacyreglement heeft

Arbo Unie heeft als betrouwbare dienst

Arbo Unie vastgelegd op welke manier we

verlening haar manier van werken op orde.

invulling geven aan de privacyregelgeving

We beschikken naast het certificaat arbo-

volgens de AVG. Het reglement maakt

dienstverlening over het ISO 27001 en

onderdeel uit van het contract dat u met

ISO 9001 certificaat voor informatiebeveiliging.

ons heeft gesloten. Maar het is uiteraard

Een onafhankelijke instantie toetst regelmatig

wel van belang dat u het in de praktijk van

of onze werkwijze nog steeds aan alle regels

de bedrijfsgezondheidszorg ook werkelijk

voldoet. Ook een eigen privacy officer houdt

gebruikt.

hier continu toezicht op.

Bekijk privacyreglement

Meer informatie

Goed geregeld!
Arbo Unie heeft het werken conform de

Meer weten?

privacywetgeving goed geregeld. We vinden
dat u dit ook van ons als betrouwbare

Antwoorden op veelgestelde vragen

dienstverlener in de bedrijfsgezondheidszorg
mag verwachten.

www.arbounie.nl

