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In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld 

om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.   

 

Adee BV verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, of 

telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden, bijvoorbeeld uw 

arbeidsongeschiktheidsverzekeraar, rechtsbijstandverlener of werkgever. 

 

Adee verwerkt ‘gewone’ persoonsgegevens zoals: NAW-gegevens, contactgegevens , zoals e-mailadres en 

telefoonnummers, geboortedatum en –plaats.  

 

Adee verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens zoals: arbeids-medische gegevens en overig persoonlijke informatie ten 

behoeve van arbeidsdeskundige onderzoeken en dienstverlening.  

 

Adee Bv. is een onafhankelijk bureau met een heldere visie op arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Adee adviseert en 

ondersteunt verzekeraars, rechtsbijstandverleners, de rechtspraak, medici en werkgevers op het gebied van 

schadebeperking, verzuim, re-integratie en arbeidsongeschiktheidsbeoordeling. Met het oog op deze arbeidsdeskundige 

dienstverlening is het noodzakelijk persoonsgegevens te verwerken. 

 

Adee verwerkt persoonsgegevens alleen in geval van een wettelijke verplichting,  voor de uitvoering van een 

overeenkomst of als toestemming is verleend. Indien  persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal 

dat afzonderlijk worden gevraagd en schriftelijk vastgelegd.  

 

Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. 

Persoonsgegevens worden daarbij op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en vertrouwelijk behandeld. 

 

Alleen die medewerkers voor wie dit noodzakelijk is bij de uitoefening van hun taken hebben toegang tot de 

persoonsgegevens. Er geldt een geheimhoudingsplicht voor een ieder die toegang heeft tot de persoonsgegevens 

waarvan hij op grond van die toegang kennis heeft genomen. Adee draagt er zorg voor dat deze verplichting ook door 

ingeschakelde derden wordt nageleefd, als deze worden ingeschakeld bij de uitvoering van werkzaamheden.  Verstrekte 

persoonsgegevens door opdrachtgevers zullen worden behandeld met inachtneming van hetgeen in de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald.  

 

Adee zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen 

te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.  

Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 4 jaar na afronding van de behandeling van uw dossier door Adee, of 

zoveel langer als redelijkerwijs noodzakelijk is om de betreffende doelen te bereiken. 

 

Adee deelt uw gegevens niet met derden, tenzij met uw toestemming. Indien Adee uw gegevens deelt met derden, dan 

betreft dat organisaties waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten.  
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Daarmee zorgen wij ervoor dat de andere partij op het punt van vertrouwelijkheid en beveiliging, op eenzelfde niveau als 

Adee omgaat met uw persoonsgegevens.  

Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor vooraf bepaalde doeleinden. Deze derden mogen uw 

gegevens nooit delen met anderen, tenzij wederom met uw uitdrukkelijke toestemming.  

Adee zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen. 

 

Adee neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met 

persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn vastgelegd in het privacybeleid- en reglement van Adee. 

 

Adee gebruikt uitsluitend functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze 

website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de 

technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 

onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.  

 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Indien u van dit recht gebruik wilt 

maken kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij Adee. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.  De 

contactgegevens van Adee vindt u op onze website.  

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen 

daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.  

 

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op. Dat kan via info@adee.nl. Aanvullende 

informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan kunt u vinden in ons privacybeleid en -reglement. Een overzicht 

van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Adee kunt u vinden in het register van verwerkingen. Het postadres 

van Adee is:  

Postbus 582, 6710 BN te Ede 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er 

desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een 

klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) 
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