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Privacy beleid Premed vzw
Dit privacy beleid werd opgesteld met inachtneming van de Europese Verordening betreffende Gegevensbescherming (ofwel de “GDPR: General Data Protection Regulation”) – Verordening 2016/679 van
27 april 2016. Deze Verordening zal rechtstreeks van toepassing zijn in België op datum van 25 mei 2018.

1. Algemeen
Premed vzw met maatschappelijke zetel te Tiensevest 61 – bus 2, 3010 Leuven, met ondernemingsnummer 0410.064.629 respecteert de privacy van alle aangesloten werkgevers met diens werknemers, alsook de gebruikers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de werkgever en/of werknemer ons meedeelt vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens worden verwerkt
met als doel een optimale dienstverlening te garanderen op het vlak van gezondheid, veiligheid, arbeidshygiëne, ergonomie en psychosociale aspecten.
In het kader van de GDPR wetgeving willen we onze klanten en de gebruikers van onze website zoveel
mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Hieronder
vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom, hoelang en hoe je hierover controle
hebt.
Deze verwerkersovereenkomst, met zijn bijlagen, geldt als bijlage aan de Hoofdovereenkomst tussen
Premed en de klant. Afwijkingen aan dit Privacy beleid is enkel en alleen geldig, indien beide partijen
hun schriftelijk akkoord hieromtrent hebben verleend.
In de relatie met de werknemers van de klant, dient Premed te worden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke conform het advies van COPREV van 26/01/2018. Dit betekent dat Premed zelf verantwoordelijk is voor het naleven van de verplichtingen van de GDPR (art. 5, 2° GDPR) in de relatie met de
werknemers van haar klanten.

2. Wie wordt beschermd door dit privacy beleid?
Dit privacy beleid geldt voor al onze huidige en voormalige klanten; dus voor alle werkgevers, gevestigd
in de EU, waarvan Premed in het bezit is van een ondertekend aansluitingscontract en diens huidige,
maar ook voormalige werknemers (natuurlijke personen).

3. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?
Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, aanvullen, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.
Premed vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de werknemers van aangesloten werkgevers. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Subverwerkers:
 De aangesloten werkgever en zijn aangeduide personeelsleden hebben dmv het extranet toegang tot
de algemene gegevens (dus geen medische/psychische/persoonsgebonden confidentiële informatie)

-1-

van haar eigen personeel, met inachtneming van de Europese Verordening betreffende Gegevensbescherming (ofwel de “GDPR; General Data Protection Regulation”) dd. 27 april 2016.
 De overheid
o FEDRIS: persoonsgegevens in het kader van aangiftes van beroepsziektes, terugbetaling van medische onderzoeken stagiairs, terugbetaling van vaccins
o Vaccinnet: persoonsgegevens in het kader van vaccinaties
o De met het toezicht belaste ambtenaar
o Openbaar ministerie
o …
 Labo-analyses
 Behandelende artsen en de adviserend geneesheer van de mutualiteit in het kader van een re-integratiedossier

4. Welke gegevens verwerken we?
 Algemene persoonsgegevens:
o zoals vermeld op de identiteitskaart: naam, voornaam, adres, nationaliteit, geboortedatum,
foto, geboorteplaats, rijksregisternummer
o extra persoonlijke gegevens: werkgever, telefoonnummer, taal, e-mailadres, anciënniteit in het
bedrijf, anciënniteit in de functie, werkpost, ras, burgerlijke staat, indien van toepassing: type
rijbewijs
 Medische gegevens in de meest ruime zin waaronder: gegevens betreffende de lichamelijke en psychische gezondheid, labo-analyses, vaccinaties, beroepsziektes, gewicht, BMI, levensstijl,…
 Foto’s en/of videobeelden van arbeidssituaties of opleidingsmomenten

5. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
In het belang van de werknemers worden alle gegevens bewaard tot 30 jaar na het bereiken van de normale pensioengerechtigde leeftijd. Persoonsgegevens kunnen nog langer bewaard voor statistische doeleinden of in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek, in welk geval de gegevens zo veel
als mogelijk geanonimiseerd zullen worden.

6. Waarvoor gebruiken we deze gegevens?
6.1. Uitvoeren van diensten van de onderneming
De gevoelige persoonsgegevens (meer expliciet: “Gegevens over gezondheid”) worden door de verwerker rechtmatig verwerkt op basis van artikel 9. b) en h) van de GDPR;
b) de verwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen en de uitoefening van
specifieke rechten van de verwerkingsverantwoordelijke of de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht, voor zover zulks is toegestaan bij
Unierecht of lidstatelijk recht of bij een collectieve overeenkomst op grond van lidstatelijk recht die passende waarborgen voor de grondrechten en de fundamentele belangen van de betrokkene biedt.
De dienstverlening is hoofdzakelijk wettelijk bepaald door de Codex Welzijn op het werk.
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h) de verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels
en -diensten of sociale stelsels en diensten, op grond van Unierecht of lidstatelijk recht, of uit hoofde
van een overeenkomst met een gezondheidswerker en behoudens de in lid 3 genoemde voorwaarden
en waarborgen. De gevoelige persoonsgegevens die verwerker verwerkt, hebben betrekking op Gegevens over de gezondheid; m.a.w. het gewicht, het BMI, de arbeids(on)geschiktheid vermeld op het FGB
(Formulier Gezondheidsbeoordeling) of het FRIB (Formulier Re-ïntegratiebeoordeling), de medische gegevens, de psychologische gegevens, de letsels na een ernstig arbeidsongeval, de levensstijl van de betrokkene, ….
Premed garandeert dat uw persoonsgegevens:
1.
2.
3.
4.
5.

verwerkt worden op een wijze die rechtmatig, behoorlijk en transparant is
voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld
sufficiënt en relevant zijn en beperkt worden tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor
zij worden verwerkt
correct zijn en zo nodig worden geactualiseerd
in het geval van wetenschappelijke onderzoeken: bewaard worden in een vorm die het onmogelijk
maakt de betrokkene te identificeren

6.2. Marketingdoeleinden
Wat betreft de verwerking van Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, kan verwerkingsverantwoordelijke terugvallen op een wettelijke grondslag (overweging 47 GDPR). Onderaan iedere mailing
vindt u de mogelijkheid om u af te melden.
6.3. Opleidingen
Jaarlijks voorziet Premed allerlei opleidingen om werknemers te informeren, bij te scholen en te trainen
in de verschillende thema’s van de welzijnsdomeinen. Bij deze opleidingen worden geen gevoelige gegevens van de deelnemers bewaard; enkel de naam van het bedrijf en de naam en voornaam van de deelnemer.
Bepaalde opleidingen kunnen worden opgenomen. Dit wordt specifiek meegedeeld aan de deelnemers
bij de start van de opleiding.
6.4. Wetenschappelijke onderzoeken
Premed garandeert dat groepsrapporteringen waaronder begrepen wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek anoniem gebeuren door middel van pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens(art. 89 GDPR).

7. Hoe beveiligen wij je gegevens?
Premed garandeert passende technische of organisatorische maatregelen in het werk gesteld te hebben
om een passende beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Persoonsgegevens zijn onder
meer beschermd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
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8. Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?
8.1. Recht op inzage
Elke natuurlijke persoon heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens te bekijken. U kan hiervoor
contact opnemen met Premed.
Opgelet! Inzage in de medische dossiers wordt niet rechtstreeks aan de werknemer gegeven, maar wel
aan zijn/haar behandelende arts. Dit conform het advies van de Orde der Artsen dd. 07/09/1996.
8.2. Recht op verbetering
Elke natuurlijke persoon heeft het recht om zijn/haar gegevens in onze systemen te laten aanpassen.
8.3. Recht op verwijdering
Het recht op verwijdering kan in de meeste gevallen niet uitgevoerd worden, aangezien de verwerking
zich baseert op een wettelijke grondslag.
8.4. Recht op verzet tegen de verwerking van je gegevens voor direct marketing
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
8.5. Hoe kan u contact opnemen met Premed om deze rechten uit te oefenen?





016 30 81 11
016 30 81 10
info@premed.be
Tiensevest 61-bus 2, 3010 LEUVEN

9. Overdraagbaarheid van de persoonsgegevens indien de klant van Externe Dienst wijzigt
9.1. Afdeling Medisch Toezicht
De overdracht van de gezondheidsdossiers is geregeld in de Codex Welzijn op het Werk, Boek I, Titel 4,
Afdeling 4.
Het gezondheidsdossier bestaat uit vier verschillende delen:





de sociaal-administratieve gegevens betreffende de identificatie van de werknemer en zijn werkgever
de beroepsanamnese en de objectieve medische persoonsgegevens, die zijn vastgesteld aan de
hand van de verplichte handelingen verricht tijdens de preventieve medische onderzoeken. Deze
persoonsgegevens houden verband met de werkpost of de activiteit van de werknemer
de specifieke gegevens van persoonlijke aard vastgesteld door de arbeidsarts tijdens de preventieve medische onderzoeken en die aan laatstgenoemde arts zijn voorbehouden
de blootstellinggegevens van elke werknemer die is tewerkgesteld op een werkpost of aan een activiteit waarbij hij blootstaat aan biologische, fysische of chemische agentia.
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Het gezondheidsdossier bevat geen informatie over de medewerking aan programma’s inzake volksgezondheid die geen verband houden met het beroep.
De overdracht van de medische gegevens gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de arts die de leiding heeft over de afdeling belast met het medisch toezicht (directeur medisch toezicht).
Voor overdracht van de medische dossiers dient de directeur medisch toezicht van de nieuwe externe
dienst een schrijven te richten aan de directeur medisch toezicht van de verwerkingsverantwoordelijke, met de vraag voor gegevensoverdracht. Pas na ontvangst van de aanvraag worden de opgevraagde dossiers effectief overgedragen.
9.2. Afdeling Psychosociale risico’s (Risicobeheersing)
De overdracht van deze persoonsgegevens wordt geregeld in artikel 34 van de Codex Welzijn op het
werk, boek I Titel 3 Preventie van psychosociale risico’s op het werk.
Wanneer de klant verandert van externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, wordt de
overdracht van het individueel dossier als volgt geregeld:
Wanneer het verzoek tot formele psychosociale interventie in behandeling is op het moment van de verandering:





de preventieadviseur psychosociale aspecten brengt de verzoeker en de andere rechtstreeks betrokken persoon zo snel mogelijk op de hoogte van het feit dat de externe dienst waarvoor hij zijn
opdrachten vervult niet meer bevoegd zal zijn voor de behandeling van het verzoek
de klant deelt aan de preventieadviseur psychosociale aspecten bij wie het verzoek werd ingediend,
op zijn verzoek, de coördinaten mee van de nieuwe externe dienst
de preventieadviseur psychosociale aspecten bij wie het verzoek werd ingediend, bezorgt het individueel dossier aan de preventieadviseur psychosociale aspecten van de nieuwe externe dienst
de preventieadviseur psychosociale aspecten van de nieuwe externe dienst brengt de verzoeker en
de andere rechtstreeks betrokken persoon op de hoogte van het feit dat hij de behandeling van het
verzoek overneemt.

Wanneer de behandeling van het verzoek tot formele psychosociale interventie afgesloten is op het moment van de verandering van externe dienst voor preventie en bescherming op het werk:
De preventieadviseur psychosociale aspecten van de nieuwe externe dienst kan, wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van zijn opdrachten, een kopie bekomen van het individueel dossier van de preventieadviseur psychosociale aspecten bij wie het verzoek werd ingediend.
De overdracht van het individueel dossier gebeurt onder voorwaarden die het beroepsgeheim waarborgen.

10. Hoe zit het met onze website & cookies?
Om onze website goed te laten werken, moeten we soms kleine bestanden op uw computer zetten, zogenaamde cookies. De meeste grote websites doen dit.
Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op je computer of mobiel toestel opslaat wanneer
je de site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die je bezocht hebt en jouw voorkeuren zodat je
dit niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te vullen.
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Wat wij bewaren in cookies:
 weergavevoorkeuren, zoals contrastkleur en lettergrootte
 of je een enquête over onze site heeft beantwoord (zodat we het niet opnieuw vragen)
 of je al dan niet akkoord gaat met het gebruik van cookies op onze site
 om statistieken bij te houden over het gebruik van de website
 of je al dan niet akkoord gaat met ons privacy beleid
De cookies op onze site gebruiken ook onderdelen om anonieme statistieken op te stellen over hoe je
onze website hebt gevonden en welke pagina’s je hebt bekeken.
Deze website werkt ook zonder cookies, maar is dan minder gebruiksvriendelijk. Je kan cookies dus wissen of blokkeren, maar sommige onderdelen van de site zullen dan niet (naar behoren) werken.
De informatie die de cookies verzamelt, wordt niet gebruikt om jou te identificeren en wij delen de statistische gegevens niet met derden. Deze cookies worden ook niet voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden gebruikt.
Hoe kom je meer te weten en wat kan je met de cookies doen?
Je kan cookies altijd controleren en/of wissen. Meer hierover kan je vinden op aboutcookies.org. Je kan
alle cookies op jouw computer wissen en je kan je browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden.
Dit betekent wel dat je daarna je voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige
delen van de website niet (naar behoren) werken.

11. Maatregelen indien er zich een inbreuk voordoet i.v.m. de persoonsgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke (Premed) heeft de verplichting om inbreuken m.b.t. de beveiliging van
de persoonsgegevens, binnen de 72 uren, te melden aan de bevoegde Belgische toezichthoudende autoriteit. Dit tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico
inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene(n).

Bovenstaande verplichting geldt eveneens indien verwerkingsverantwoordelijke, bv. door middel
van het indienen van een klacht door een betrokkene, effectief kennis heeft genomen van een inbreuk i.v.m. de Persoonsgegevens bij een aangestelde verwerker of een derde.
Indien de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de
rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt de klant de betrokkene(n) de inbreuk in verband
met de persoonsgegevens onverwijld mee conform artikel 34 van de GDPR.
Zowel de klant als de verwerkingsverantwoordelijke werken samen met de bevoegde Belgische toezichthoudende autoriteit om de nodige informatie te verschaffen en de gevolgen van de inbreuk te beperken.

Voor meer informatie over ons privacy beleid of voor klachten in verband met je privacy, inclusief het
uitoefenen van je recht op toegang kan je contact opnemen met onze Data Protection Officer (DPO) via
dpo@premed.be.

Laatste update: 17 mei 2018
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