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PRIVACYVERKLARING 
 
Werkflow hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar werknemers, cliënten, 
opdrachtgevers en anderen. Werkflow doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.  
 
Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring 
leest u hoe wij met uw gegevens omgaan. 
 
Verwerkingsverantwoordelijke 
 
Werkflow, gevestigd aan Fazantenkamp 201, 3607 CK Maarssen, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
CONTACTGEGEVENS: 
Email:   info@werkflow.nl  
Telefoon:  0346 – 833577 
Kvk:   80424171 
Postadres :  Werkflow B.V. 

Fazantenkamp 201 
3607CK Maarssen 

 
 
 
 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
 
Werkflow kan persoonsgegevens verkrijgen van u (bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons 
verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app) en via derden, zoals een opdrachtgever in het 
kader van onze dienstverlening. 
 
De persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, zoals (maar niet uitsluitend): gegevens  
  over uw dienstverband, arbeidsverleden of uw cv. 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 
 
Werkflow verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: 
- pasfoto 
- gezondheid (bijv: functionele mogelijkheden en belastbaarheid, gegevens in een plan van  
  aanpak, gespreksverslagen) 
- burgerservicenummer (BSN)  
 
Wij doen dit alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen of 
wanneer u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. 
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Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens 
 
Werkflow verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
- Contact opnemen 
- Uitvoeren en verbeteren van onze dienstverlening 
- Bedrijfsvoering en administratie 
- Nakomen van wettelijke verplichtingen 
 
We verwerken uw persoonsgegevens: 
- Voor het uitvoeren van de overeenkomst met betrokkene of een derde partij; 
- Om te voldoen aan een wettelijke verplichting; 
- Marketing, informatie op de website; 
- Ter behartiging van gerechtvaardigde belangen van Werkflow, bijvoorbeeld wanneer deze  
  noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening. 
 
Als we persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming, zullen we u hiervoor afzonderlijk 
toestemming vragen. 
 
Werkflow neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
 
Werkflow bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te bereiken 
waarvoor uw gegevens worden verzameld, of wanneer zij gehouden is aan een wettelijke 
bewaarplicht, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
 
In het kader van haar dienstverlening kan Werkflow persoonsgegevens delen met derden. 
Werkflow maakt gebruik van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en 
onze systemen, testbureaus of  ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze 
derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens niet voor andere 
doeleinden verwerken dan het uitvoeren van hun overeenkomst met Werkflow. 
 
We zullen deze gegevens uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van 
onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Werkflow zal uw gegevens niet met anderen delen voor commerciële of goede doelen en verkoopt 
uw gegevens niet aan derden. 
 
Doorgifte van uw gegevens buiten de EER  
 
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt 
gemaakt van Dropbox, Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen 
zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij gehouden zijn aan de Europese 
privacyregelgeving. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
 
Werkflow gebruikt technische en functionele cookies, en daarnaast analytische cookies die geen 
inbreuk maken op uw privacy. 
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Profilering  
 
Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om  onze 
dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies 
kunnen geven door middel van rapportages. 
 
Uw rechten 
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 uw persoonsgegevens door Werkflow. U heeft ook 
recht op gegevensoverdraagbaarheid; dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u hebben naar u op te sturen.  
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking 
van uw persoonsgegevens sturen naar: info@werkflow.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 om uw privacy te beschermen op deze 
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk 
binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
 
Werkflow neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@werkflow.nl. 
 
Werkflow wil u er ook 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. 
 
Wijzigingen privacyverklaring 
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 november 2021.  
Werkflow kan deze privacyverklaring zonder aankondiging aanpassen: op de website staat altijd de 
actuele versie. Wij raden aan om deze verklaring geregeld te bekijken, zodat u op de hoogte blijft 
van wijzigingen. 
 


