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1.
Preventned B.V. kurulu ş lara, i ş e gelememelerin engellenmesi ve sağ lık, uygunluk ve üretim
konularında destek sağ lamaktadır. WerkVermogensMonitor® isimli internet sitesi bu
sağ lanan hizmeti kapsamaktadır ve bireysel seviyede çalı ş ma kapasitesi, sağ lık ve bunlarla
alakalı bilgiler hakkında bir geri bildirim sağ lamaktadır.
2.
ş
Araş tırmanın gerçekle ş tirilebilmesi için sizin i ş vereninizden, sizinle ilgili bilgiler aldık
(örneğ in adınız, e-posta adresiniz, doğ um tarihiniz, cinsiyetiniz, vs.). Bu veriler sadece
WerkVermogensMonitor® çalı ş masının ş u a ş ağ ıda belirtilen kısımları ile ilgili olarak:
a. çalı ş ma ko ş ulları ara ş tırmasında;
b. çalı ş amama durumları, önleyici sağ lık önlemleri ve hastalık mazeretleri gibi konuların ele
alınmasında ve yönetilmesinde ve çalı ş anların çalış ma kapasitelerinin artırılmasında;
c. İ ş levsel kapasite görüntüsünün olu ş turulmasında;
d. bilimsel ara ş tırmalarda;
kullanılmaktadır.
3.
Sizin verileriniz, sizden bunun için kesin bir ön-onay almadan, üçüncü taraflara hiçbir
ş ekilde iletilmeyecektir.
İ ş v ereninizin onayı ile bundan bir sapma olabilir. Tıbbi Gizlilik kuralına bağ lı olan çalı ş anlar
sizin ş ahsi sonuçlarınıza ula ş abilirler. Eğ er bu durum söz konusu olursa bu konu hakkında
i ş vereniniz tarafından ara ş tırma öncesinde bilgilendirileceksiniz.
4.
Bu internet sitesi bazı durumlarda sisteminize cookies bırakır. Bu cookies’in belirli bir
yaş am süresi sınırı vardır (en fazla 5 yıl) ve bunlar internet sitesinin sağ lıklı bir ş ekilde var
olmasını desteklerler. Eğ er siz bunların bulunmasını istemiyorsanız, bu cookies’lerin
sisteminizde kalmamalarını sağ lamalısınız/ayarlamalısınız.
5.
Size ait olan verilerin silinmesi ile ilgili taleplerinizi Preventned B.V.’ye iletebilirsiniz.
Bunu isterseniz e-posta ile info@preventned.nl, veya faks ile: 030 303 55 90 veya aş ağ ıdaki
adrese yazılı olarak iletebilirsiniz:
Preventned BV
O.v.v. verwijdering gegevens
Odenveltpark 6
3451XA Vleuten
Bu talebinizi iletirken tam isminizi, doğ um tarihinizi ve ş irketinizin adını belirtmeyi
unutmayınız.
6.
Bu internet sitesi büyük bir itina ve uğ ra ş la olu ş turulmu ş tur. Buna rağ men içeriğ inin
tamamen hatasız olduğ unu veya bu internet sitesinin devamlı olarak ula ş ılabilir olacağ ını
garanti edemeyiz.
Kullanıcılar bu internet sitesinde ortaya çıkabilecek olan hatalardan dolayı hiçbir hak iddia
edemeyeceklerdir.
WerkVermogensMonitor®‘e katılmak tamamen sizin sorumluluğ unuzdadır. İ hmalkarlıktan
dolayı ortaya çıkan suçlar hariç olmak üzere Preventned B.V. ve ona bağ lı ş irketler,
kullanıcıların WerkVermogensMonitor®‘a katılmalarından dolayı ortaya çıkan doğ rudan veya
dolaylı zarardan (internet sitesindeki bir hatadan veya siteye ula ş ılabilir olunmamasından
dolayı olu ş abilecek olan herhangi bir zarardan) hiçbir ş ekilde sorumlu değ ildir.

