Voorwaarden voor gebruik van de website

1. Algemeen
Preventned B.V. ondersteunt organisaties in het voorkomen van uitval en verbetering
van gezondheid, inzetbaarheid en productiviteit. De website WerkVermogensMonitor®
valt binnen deze dienstverlening en geeft op individueel niveau een terugkoppeling over
werkvermogen, gezondheid en hieraan gerelateerde items. In dit onderzoek zijn vragen
van de internationaal erkende Work Ability Index (WAI) opgenomen. Uw deelname aan
dit onderzoek is vrijwillig. Algemene informatie over de WAI kunt u vinden op
www.blikopwerk.nl/wai (c) stichting Blik op Werk.
2. Gegevensverwerking en opslag
Voor het uitvoeren van het onderzoek kan het zijn dat wij gegevens van uw werkgever
hebben ontvangen (zoals uw naam, uw (email)adres, geboortedatum, geslacht etc.).
Deze gegevens worden expliciet gebruikt voor de uitvoering van de
WerkVermogensMonitor® met betrekking tot:
a. de arbeidsomstandighedenzorg;
b. de begeleiding en behandeling bij arbeidsongeschiktheid, gezondheidspreventie en
ziekteverzuim, en stimulering van werkvermogen van werknemers;
c. het in beeld brengen van functionele capaciteit;
d. wetenschappelijk onderzoek.
Preventned verwerkt uw gegevens volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
3. Verstrekking van gegevens aan derden
Uw gegevens worden nimmer verstrekt aan derden zonder voorafgaand per
verstrekking uw expliciete toestemming hiervoor te vragen. In overeenstemming met
uw werkgever kan van dit punt afgeweken worden. Functionarissen die gebonden zijn
aan de Medische Geheimhouding kunnen toegang krijgen tot uw individuele resultaten.
Indien hier sprake van is, wordt u hier voorafgaand aan het onderzoek door uw
werkgever van op de hoogte gesteld.
4. Cookies
Deze website slaat in sommige gevallen cookies op uw systeem op. Deze cookies
hebben een beperkte levensduur (maximaal 5 jaar) en bevatten informatie welke een
goede beleving van deze website ondersteunen. Mocht u dit niet willen dan dient u zelf
de instellingen te wijzigen waardoor cookies niet op uw systeem mogen/kunnen worden
opgeslagen.

5. Verwijdering gegevens
U kunt uw verzoek tot verwijdering van uw gegevens richten aan Preventned B.V. Dit kan
per e-mail: info@preventned.nl, of schriftelijk middels onderstaande gegevens:
Preventned BV
O.v.v. verwijdering gegevens
Odenveltpark 6
3451 XA Vleuten
Geeft u hierbij uw volledige naam, geboortedatum en bedrijfsnaam aan.
6. Aansprakelijkheid
Deze website is met de grootste zorg gemaakt. Desondanks kunnen wij niet garanderen
dat de inhoud geheel foutloos is of dat de website continu beschikbaar is. Gebruikers
kunnen geen rechten ontlenen aan eventuele fouten op de website. Deelname aan de
WerkVermogensMonitor® is geheel voor eigen risico. Behoudens grove schuld door
opzet of nalatigheid, is Preventned B.V., evenals verbonden bedrijven, niet aansprakelijk
voor schade (als gevolg van fouten op, of het niet beschikbaar zijn van de website, dan
wel enige andere vorm van schade) die een gebruiker, direct of indirect, ondervindt als
gevolg van deelname aan de WerkVermogensMonitor®.

