
 

 

Privacyverklaring Sicco van der Sluis 
 
 
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze 
privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw 
persoonsgegevens omgaan. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 16-5-2018. 
 
 
Contactgegevens 
De persoonsgegevens worden verwerkt door:  
 

Sicco van der Sluis, KvK Zwolle 05085278 
Bosweg 15, 8017 BR Zwolle. Tel. 0655396700; info@siccovandersluis.nl 

 
 
Sicco van der Sluis verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die 
u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw 
persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.  
 
 
Persoonsgegevens  
Sicco van der Sluis verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 
• NAW-gegevens; 
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers; 
• Geboortedatum en –plaats; 
• Geslacht (zodat we weten hoe we u kunnen aanspreken); 
• Inhoud van communicatie; 
• IP-adres 
 
 
Doeleinden  
Sicco van der Sluis verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 
• Het onderhouden van contact; 
• Een goede en efficiënte dienstverlening; 
• Het verrichten van administratieve handelingen; 
• Verbetering van de dienstverlening; 
• Facturering; 
• Nakoming van wettelijke verplichtingen; 
• Het voeren van geschillen  
 
 
Grondslagen  
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw 
overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Sicco van der Sluis hier 
gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: 
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;  



 
 
• De bescherming van haar financiële belangen; 
• De verbetering van haar diensten;  
• Beveiliging en het beheer van haar systemen 

 
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat 
afzonderlijk worden gevraagd. 
 
 
Verstrekking aan derden 
In het kader van haar dienstverlening kan Sicco van der Sluis persoonsgegevens 
uitwisselen. Sicco van der Sluis kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik 
maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van de eigen website, 
cloudopslag en de eigen automatiseringssystemen. In het kader daarvan hebben ze 
toegang tot bestanden met persoonsgegevens. Deze derden mogen uw 
persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.  
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Sicco van 
der Sluis aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Sicco van der Sluis zal uw 
gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 
 
 
Gegevensverzameling door Google Analytics 
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice. Zowel Google 
als Google Analytics gebruiken zogenaamde "cookies". Google Analytics verzamelt 
informatie over uw besturingssysteem, browser, IP-adres, de vorige bezochte website, 
(verwijzende URL), en de datum en tijd waarop u onze website hebt bezocht. Google 
gebruikt deze informatie om uw gebruik van onze website te analyseren, om rapporten 
over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en om andere 
diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en 
internetgebruik. Google geeft deze informatie door aan derden waar dit wettelijk is 
voorgeschreven of waar derden deze gegevens namens Google verwerken. Dit gebruik is 
anoniem of maakt gebruik van pseudoniemen. Meer informatie over dit gebruik van 
Google vindt u hier: www.google.com/intl/de/privacypolicy.html  
 
 
Hoe lang wij uw gegevens bewaren  
Sicco van der Sluis zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk 
voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw 
persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te 
bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Sicco van der 
Sluis zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.  
 
 
Hoe wij uw gegevens beveiligen 
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of 
onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Sicco van der Sluis 
passende beveiligingsmaatregelen genomen.   
 

http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html


 
 
Uw rechten 
U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na 
ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw 
persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens 
aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.  
 
Ook kunt u verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar 
aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere 
persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de 
verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: 
 

Sicco van der Sluis 
Bosweg 15, 8017 BR Zwolle  
Tel. 0655396700 
info@siccovandersluis.nl 
 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Sicco van der 
Sluis laat dit dan vooral aan ons weten. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de 
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de 
Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
 
 
Wijzigingen privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op woensdag 16 mei 2018 
 
 
Sicco van der Sluis kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden 
altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld 
te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. 
 

mailto:info@siccovandersluis.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


 
 
 
 

 
Dit register verwerkingsactiviteiten hoort bij de Privacyverklaring van Sicco van der Sluis en is voor het laatst aangepast op 16-5-2018. 

Register verwerkingsactiviteiten 
 

Waarom een register verwerkingsactiviteiten?  
De dienstverlening van Sicco van der Sluis is erop gericht organisaties te ondersteunen bij het effectief sturen op de inzetbaarheid van 
hun medewerkers. Voor het adviseren en ondersteunen van deze organisaties heeft Sicco van der Sluis soms gegevens nodig om vast 
te stellen waar en hoe de organisatie effectiever kan sturen op duurzame inzetbaarheid. Zonder deze aangeleverde gegevens is een 
analyse van de situatie, een advies over de oplossingsrichting, een beoordeling van het te behalen resultaat (of al behaalde resultaat), het 
vergelijken met uitkomsten van benchmarks of uitkomsten van een eerdere datum niet mogelijk. 

De door de organisaties aangeleverde gegevens is doorgaans een selectie uit bestanden waarin ook persoonsgegevens zijn opgeslagen. 
Dit register verwerkingsactiviteiten beschrijft welke gegevens worden verwerkt en vooral op de wijze waarop dat wordt gedaan.  

We realiseren ons terdege dat de te verwerken (persoons)gegevens van vertrouwelijke aard zijn. En vertrouwen is een belangrijke 
voorwaarde in het adviesvak. We zien er daarom nauwkeurig op toe dat de uitgewisselde gegevens geen onnodige persoonsgegevens 
bevatten en dat ze optimaal worden beschermd tegen onbevoegden. In onze privacyverklaring staat hoe we de gegevens beschermen en 
hoe we voorkomen dat onbevoegden er kennis van kunnen nemen.  

 

Welke gegevens verwerken we voor opdrachtgevers en houden wij bij in onze persoonsregistratie?  
Van elke organisatie die klant is van Sicco van der Sluis zijn gegevens opgeslagen. Deze persoonsregistratie bevat altijd de volgende 
gegevens:  

- Gegevens over werkgevers  en contactpersonen bij deze werkgever (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres). 
- Projectadministratie met contactgegevens van de opdrachtgever en financiële administratie. 

Naast bovenstaande gegevens kunnen ook de volgende gegevens zijn opgeslagen: 

- Geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens over inzetbaarheid, over verzuimdagen of verzuimfrequentie van werknemers 
in combinatie met werkkenmerken zoals afdeling of functie of persoonskenmerken zoals omvang of duur dienstverband;  



 
 
 
 

 
Dit register verwerkingsactiviteiten hoort bij de Privacyverklaring van Sicco van der Sluis en is voor het laatst aangepast op 16-5-2018. 

- Geanonimiseerde of gepseudonimiseerde resultaten van medewerkers op enquêtes naar arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud of 
arbeidsverhoudingen; 

- Geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens over werkkenmerken  (afdeling, functiegroep) en/of persoonskenmerken 
(geslacht, leeftijdklasse, diensttijdklasse). 

De gegevens zijn door de anonimisering of door de pseudoniemen niet privacygevoelig. Maar de combinatie van gegevens kan soms wel 
te herleiden zijn tot individuen en daardoor privacy gevoelige informatie bevatten. Daarom is een privacyverklaring met daaraan 
gekoppeld een register verwerkingsactiviteiten van belang. 

 

 

Naam verwerking Contactgegevens Categorieën 
Betrokkenen

Categorieën persoonsgegevens Doeleinden Grondslag Bijzondere 
persoonsgegevens

Grondslag 
bijz. pg's

Ontvangers 
intern

Ontvangers 
extern

Doorgifte naar 
landen buiten de 
EU/EER met 
waarborgen

Beveiligingsmaatregelen Bewaartermijn Overig

Analyse enquêtes 
inzetbaarheid

Sicco van der Sluis
info@siccovandersluis.nl

medewerkers 
van 
opdrachtgevers 
die enquetes 
hebben ingevuld

geanonimiseerde of 
gepseudonimiseerde oordelen en 
meningen over werk, vitaliteit, 
arbeidsomstandigheden, 
inzetbaarheid, arbeidsinhoud of 
arbeidsverhoudingen
Functiegroep, dienstverband 
(omvang, duur), afdeling

effectiviteit van 
inzetbaarheidsbeleid toetsen, 
voortgang van 
verbetermaatregelen beoordelen
verbetermaatregelen en 
risicogroepen identificeren voor 
inzetbaarheidsbeleid

uitvoering 
overeenkomst

geen geen Sicco van der 
Sluis

geen geen (cloudopslag 
via Mindtime Backup 
met server in 
Amsterdam)

• Gebruiksvoorwaarden 
en 
Verwerkersovereenkomst
• Service Level 
Agreement - SLA
• ISO27001 Certificaat
• NEN7510 Certificaat

Op basis van 
overeenkomst 
met de 
opdrachtgever.

individuele 
deelnemers 
worden gewezen 
op hun rechten 
tav privacy door 
opdrachtgever

Verzuimanalyses Sicco van der Sluis
info@siccovandersluis.nl

verzuimende 
medewerkers 
van bedrijven 

aantal verzuimmeldingen, aantal 
verzuimde kalenderdagen, 
verzuimduur, 
startdatum/eindedatum verzuim
Functiegroep, dienstverband 
(omvang, duur), afdeling.

effectiviteit van verzuimbeleid 
en/of inzetbaarheidsbeleid 
toetsen, voortgang van 
verbetermaatregelen beoordelen
verbetermaatregelen en 
risicogroepen identificeren voor 
inzetbaarheidsbeleid

uitvoering 
overeenkoms

geen geen Sicco van der 
Sluis

geen geen (cloudopslag 
via Mindtime Backup 
met server in 
Amsterdam)

• Gebruiksvoorwaarden 
en 
Verwerkersovereenkomst
• Service Level 
Agreement - SLA
• ISO27001 Certificaat
• NEN7510 Certificaat

Op basis van 
overeenkomst 
met de 
opdrachtgever.

opdrachtgever 
wordt gewezen 
op privacy via 
algemene 
voorwaarden en 
website

Projectadministratie Sicco van der Sluis
info@siccovandersluis.nl

contactpersonen 
van bedrijven

NAW, contactgegevens opdrachtverlening, 
opdrachtbeoordeling, rapportage, 
financiële- en projectadministratie

uitvoering 
overeenkoms

geen geen Sicco van der 
Sluis

geen geen (cloudopslag 
via Mindtime Backup 
met server in 
Amsterdam)

• Gebruiksvoorwaarden 
en 
Verwerkersovereenkomst
• Service Level 
Agreement - SLA
• ISO27001 Certificaat
• NEN7510 Certificaat

minimaal 10 jaar 
met 
inachtneming 
van wettelijke 
bewaartermijnen

opdrachtgever 
wordt gewezen 
op privacy via 
algemene 
voorwaarden en 
website
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