P RIVACYREGLEMENT

Impuls Advies bv

Wat gebeurt er met uw gegevens? Impuls, waarbij uw werkgever is aangesloten, legt persoonlijke gegevens van u
vast. Van naam en adres tot en met uitvoerige medische dossiers. Om u te beschermen tegen misbruik van deze
vastleggingen, is de Wet Bescherming Persoonsgegevens opgesteld, waar ook Impuls aan gebonden is.
Privacyreglement Impuls
Impuls verwerkt de persoonlijke gegevens voor





de arbeidsomstandighedenzorg in bedrijven en instellingen
de begeleiding bij WGA en Ziektewet
de re-integratie van werknemers bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.

In dit reglement wordt duidelijk beschreven wat er bij Impuls met uw gegevens gebeurt en hoe uw privacy wordt
beschermd. Nu en in de toekomst. U hebt er immers recht op dat uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld?
Bedrijfsarts
Impuls beschikt over privacygevoelige informatie. Zoals meldingen en rapportages omtrent verzuim, keuringen en
beroepsrisico’s. Zulke informatie, die rechtstreeks van invloed is op uw persoonlijke levenssfeer, is allereerst bestemd voor de bedrijfsarts. Deze heeft dan ook een geheimhoudingsplicht. Net als de niet-medische medewerkers
van Impuls die met privacygevoelige gegevens in aanraking komen.
Impuls slaat de (medische) persoonsgegevens elektronisch op in haar eigen verzuimapplicatie. De hoogst mogelijke
beveiligingseisen zijn op deze applicatie van toepassing.
Wie weet wat?
Er zijn meerdere partijen, die van Impuls informatie over u kunnen krijgen: de werkgever, externe betrokkenen bij
re-integratie, de uitvoeringsinstelling (UWV), een evt. verzuimverzekeraar en uzelf.
Werkgever
De werkgever heeft, deels met uw goedvinden, recht op noodzakelijke gegevens zoals beperkingen, mogelijkheden
en verwachte duur van verzuim en/of beperkingen.
Externe betrokkenen re-integratie
Met de externe betrokkenen bij re-integratie worden diegenen bedoeld die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering
van interventies. Zij hebben, deels met uw goedvinden, recht op noodzakelijke gegevens zoals beperkingen, mogelijkheden en verwachte duur van verzuim en/of beperkingen.
Uitvoeringsinstelling
De uitvoeringsinstelling krijgt informatie die nodig is voor eventuele controles in het kader van naleving van regels en
richtlijnen.
Verzuimverzekeraar
De verzuimverzekeraar van de werkgever ontvangt administratief-technische gegevens en geen inhoudelijke/medische gegevens over de ziekmelding.
Uzelf
U heeft te allen tijde het recht uw medisch dossier in te zien en om correctie, aanvulling of vernietiging van uw dossier te vragen. Impuls behandelt deze verzoeken conform de wettelijke richtlijnen.
Impuls houdt zich aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen van (medische) gegevens.
Impuls
Als u vragen hebt over bepaalde gegevens die over u worden bewaard, dan zullen die in de meeste gevallen snel en
correct beantwoord kunnen worden door uw vaste contactpersoon of door de bedrijfsarts. Mocht dat niet het geval
zijn, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de directie over de door u gewenste informatie.
Een uitgebreide versie van het privacyreglement is op aanvraag beschikbaar.
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