Warunki korzystania ze strony internetowej

1. Informacje ogólne
Firma Preventned B.V. pomaga organizacjom zapobiegać absencjom pracowniczym, a także
wspiera je w polepszaniu stanu zdrowia, zwiększaniu możliwości zatrudnienia
i produktywności. W zakres tych usług wchodzi strona internetowa Monitora Zdolności do
Pracy®, która dostarcza indywidualnych informacji zwrotnych na temat zdolności do pracy,
zdrowia i związanych z tym kwestii. W przedmiotowym badaniu uwzględnione zostały
pytania z uznanego międzynarodowo wskaźnika zdolności do pracy (Work Ability Index,
WAI). Państwa udział w tym badaniu jest dobrowolny. Ogólne informacje o WAI można
znaleźć na stronie: www.blikopwerk.nl/wai (c) stowarzyszenie Blik op Werk.
2. Przetwarzanie i przechowywanie danych
Możliwe, że w celu przeprowadzenia badania otrzymaliśmy dane od Państwa pracodawcy
(takie jak Państwa imię i nazwisko, adres oraz e-mail, datę urodzenia, płeć itp.). Dane te są
wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia Monitora Zdolności do Pracy® w zakresie:
a. zapewnienia warunków pracy;
b. opieki i leczenia w przypadku niezdolności do pracy, profilaktyki zdrowotnej i absencji
chorobowej oraz wspierania zdolności pracowników do pracy;
c. prezentacji zdolności funkcjonalnych;
d. badania naukowego.
3. Przekazywanie danych stronom trzecim
Państwa dane nigdy nie będą przekazywane stronom trzecim bez uzyskania uprzedniej
i wyraźnej zgody. Od powyższego zapisu można odstąpić w porozumieniu z Państwa
pracodawcą. Inspektorzy, którzy są zobowiązani do zachowania Poufności Danych
Medycznych, mogą uzyskać dostęp do Państwa indywidualnych wyników. W takim
przypadku pracodawca poinformuje Państwa o tym fakcie przed rozpoczęciem badania.
4. Pliki cookie
Niniejsza strona internetowa w niektórych przypadkach przechowuje pliki cookie w Państwa
systemie. Przedmiotowe pliki cookie są przechowywane przez ograniczony okres
(maksymalnie 5 lat) i zawierają informacje, które umożliwiają prawidłowe korzystanie z tej
strony internetowej. Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, powinien zmienić ustawienia
swojej przeglądarki tak, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookie w systemie.
5. Usunięcie danych
Mogą Państwo przesłać swój wniosek o usunięcie swoich danych do firmy Preventned B.V.
Można to zrobić drogą mailową na adres: info@preventned.nl lub drogą pisemną przy użyciu
poniższych danych:
Preventned BV
z dopiskiem „verwijdering gegevens” (usunięcie danych)
Odenveltpark 6
3451 XA Vleuten
Należy przy tym podać pełne imię i nazwisko, datę urodzenia i nazwę firmy.

6. Odpowiedzialność
Niniejsza strona internetowa została opracowana z najwyższą starannością. Nie możemy
jednak zagwarantować, że jej zawartość jest całkowicie wolna od błędów lub że strona
będzie stale dostępna. Ewentualne błędy na stronie internetowej nie stanowią podstawy do
roszczenia jakichkolwiek praw przez użytkowników. Użytkownik bierze udział w Monitorze
Zdolności do Pracy® w pełni na własne ryzyko. Z wyjątkiem wyraźnej winy wynikającej
z celowego działania lub zaniedbania firma Preventned B.V., jak również powiązane z nią
przedsiębiorstwa, nie ponosi odpowiedzialności za szkody (w wyniku błędów na stronie
internetowej lub jej niedostępności bądź szkody w innej formie) poniesione przez
użytkownika, bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku udziału w Monitorze Zdolności do
Pracy®.

