
Privacy statement SUPPOHRT 

SUPPOHRT is de handelsnaam  van DRW Zorg en Advies B.V. verder te noemen; 
SUPPOHRT. 
 
Wij stellen het op prijs dat u vertrouwen stelt in SUPPOHRT en zien het dan ook als onze 
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Via onze privacy statement maken 
wij kenbaar welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt.   
 
Het privacy beleid van SUPPOHRT is van toepassing op alle diensten van SUPPOHRT. 
SUPPOHRT is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. 
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het privacy beleid van 
SUPPOHRT. Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt blijft veilig en vertrouwelijk.  

Gebruik van onze diensten 

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten kunnen wij  u vragen  om 
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te 
kunnen voeren en om u relevante (marketing) berichten zoals email nieuwsbrieven en 
informatie over de diensten van SUPPOHRT aan te bieden. De gegevens worden 
opgeslagen op de eigen beveiligde server van SUPPOHRT of die van een derde partij. 
 
Op bepaalde gedeeltes van onze website dient u zich in te schrijven dan wel ingeschreven 
te zijn. Na uw inschrijving bewaren wij de opgegeven gegevens.  
 
We kunnen niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens 
door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. 
Als u van ons een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt dient u deze op een veilige 
plek te bewaren en zo spoedig mogelijke contact op te nemen met SUPPOHRT als u 
ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging 
constateert. Wij kunnen dan zo spoedig mogelijk maatregelen treffen.  
 
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst die u met ons aangegaan bent of ter uitvoering van een 
wettelijk voorschrift. 
 
Verwerken van persoonsgegevens 
 
SUPPOHRT verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. We hebben deze 
gegevens nodig voor het werving en selectie proces of om uw arbeidsovereenkomst op te 
maken. Er worden alleen gegevens gevraagd en verwerkt die hiervoor noodzakelijk zijn.  
 
Indien u voorgesteld wordt bij een van de huisartsenpraktijken waar SUPPOHRT mee 
samen werkt zal uw curriculum vitae altijd anoniem verstuurd worden, d.w.z. dat wij geen 
persoonsgegevens delen tijdens het werving en selectieproces met de 
huisartsenpraktijken met wie wij samen werken. 
 
Voor het opstellen van uw arbeidsovereenkomst moeten wij uw Burgerservicenummer en 
een kopie van uw ID bewijs opslaan in ons dossier. Volgens de AVG is het BSN geen 
bijzonder persoonsgegeven meer. Dit neemt niet weg dat SUPPOHRT zeer zorgvuldig 
met deze gegevens omgaat en alleen deelt indien noodzakelijk. De gegevens worden 
gedeeld  met onze arbodienst (Assistverzuim) als u ziek bent,  onze verzuimverzekeraar 
(Felison), de belastingdienst, het pensioenfonds bij wie wij aangesloten zijn (PFZW) en 
voor de uitvoering van de salarisadministratie (Dubbel u).  
 
  



 
Beveiliging van persoonsgegevens 
 
Voor het gedeelte van onze website waar u zich kunt inschrijven maken wij gebruik van  
een beveiligde verbinding (Secure Sockets Layer of SSL).  
 
Bewaren van persoonsgegevens 
 
SUPPOHRT bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 
bewaartermijn: 
 
De belastingdienst verplicht ons om een kopie van uw ID bewijs en uw 
loonheffingenformulier 5 jaar te bewaren na dat u uit dienst bent. Ook uw 
arbeidsovereenkomst en addenda bewaren wij 5 jaar na uit diensttreding.  
 
Voor alle overige persoonsgegevens geldt geen wettelijke termijn maar wel een richtlijn 
van 2 jaar bewaartermijn na uit diensttreding. Deze termijn volgt SUPPOHRT. 
 
Als u zich inschrijft bij SUPPOHRT als werkzoekende of uw cv naar ons mailt dan 
verzoeken wij u ons toestemming te geven uw cv te bewaren voor de duur van een 
kalenderjaar. Indien u hier geen toestemming voor geeft zullen uw gegevens na 4 weken 
worden vernietigd.  

Andere websites 
 
Onze website bevat links naar andere websites.  Ons privacy beleid is alleen van 
toepassing op de SUPPOHRT website. Dus wanneer u deze links naar andere websites 
gebruikt, dient u ook hun privacy beleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn 
van hun privacy beleid. 

Communicatie 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, dan is het mogelijk dat we die 
berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de 
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en 
uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde 
server van SUPPOHRT of die van een derde partij. 

Cookies 

Wanneer u de SUPPOHRT website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf 
van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde cookies helpen analyseren hoe gebruikers 
onze website gebruiken. Cookies identificeren een internet gebruiker niet persoonlijk, 
maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd. De gegenereerde 
informatie over uw gebruik van onze website kan worden overgebracht naar de 
beveiligde server van SUPPOHRT of die van een derde partij. Wij gebruiken deze 
informatie om bij te houden hoe u onze website gebruikt, om rapporten over de website 
activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website 
activiteit en internet gebruik.  
 

Cookies uitzetten 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw 
browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open 



de help sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met 
cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, heeft u mogelijk geen toegang tot 
alle functies op onze website.  

Recht op inzage en correctie 

U heeft het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw gegevens. Mochten uw 
gegevens onjuist zijn, dan kunt u schriftelijk om aanpassing verzoeken. Verwijdering van 
uw gegevens uit onze bestanden kan alleen plaatsvinden indien het behouden van de 
gegevens niet (meer) nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen of de wet ons niet 
verplicht deze gegevens te bewaren, bijvoorbeeld vanwege de bewaarplicht van het 
personeelsdossier.  

Veranderingen 

Deze privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op onze 
website. SUPPOHRT kan de privacy statement bijwerken door een nieuwe versie op de 
website te plaatsen. Voor de meest recente versie bezoekt u onze website.’ 
 
 
Contact 
 
Als u vragen of opmerkingen heeft over een aspect van ons privacy beleid, dan verzoeken 
wij u contact met ons op te nemen: 
 
SUPPOHRT 
Wilgenweg 18c 
1031 HV AMSTERDAM 
020-2620400 
privacy@suppohrt.nl 
 
 


