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Privacyreglement 
 
NDG Health waarborgt de privacy van werknemers en werkgevers. Persoonsgegevens worden dan ook met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. NDG Health houdt zich in alle gevallen aan de eisen die in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gesteld. Dit privacyreglement is gericht op 
zorgvuldige verwerking van alle aan ons beschikbaar gestelde persoonsgegevens die tot een persoon te 
herleiden zijn. 
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
NDG Health verwerkt uitsluitend persoonsgegevens ten behoeve van een goede en efficiënte dienstverlening, 
dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. De dienstverlening is gericht op het 
ondersteunen van werknemer en werkgever in het onderzoeken van de re-integratiemogelijkheden. 
 
Bijgaand een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Aanhef, voorletter(s), achternaam 
• Adresgegevens 
• Geboortedatum 
• Emailadres 
• Telefoonnummer 
• Belastbaarheidsgegevens opgesteld door de bedrijfsarts of verzekeringsarts (Functionele 

Mogelijkheden Lijst, Inzetbaarheidsprofiel en/of beschrijving van de belastbaarheid) 
• Prognose zoals gegeven door de bedrijfsarts 

 
Wij verwerken géén medisch informatie zoals diagnoses, specialisten, aard van ingrepen en/of behandelingen. 
 
Delen wij persoonsgegevens met derden? 
NDG Health verstrekt persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de 
overeenkomst. Met gespecialiseerde dienstverleners, Register Arbeidsdeskundigen, die persoonsgegevens 
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Dit is erop gericht om te zorgen voor 
eenzelfde niveau van zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid omtrent de verwerking van persoonsgegevens. NDG 
Health ziet daar actief op toe. 
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen dan betrokken bij de dienstverlening en 
overeenkomstig de opdracht. NDG Health zal vooraf informeren indien informatie aan derden wordt verstrekt 
en om welke informatie het gaat, zoals het toesturen van een rapport. 
 
Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 
NDG Health zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. NDG Health vindt het belangrijk dat uw gegevens worden 
beschermd en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
 
Onze bewaartermijnen luiden als volgt: 

1. Fysieke gegevens met betrekking tot de uitvoering van de opdracht (o.a. aanvraagformulier, 
belastbaarheidsprofiel, functieomschrijving en aantekening bij het onderzoek) = maximaal 2 jaar na 
afronding van de opdracht. 

2. Digitale gegevens met betrekking tot de opdracht (inclusief persoonsgegevens) = maximaal 5 jaar na 
afronding van de opdracht vanwege vervolgonderzoek, o.a. in het kader van WGA en ERD. 
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Hoe kunt u gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? 
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek 
sturen naar info@ndghealth.nl. Na ontvangst van uw aanvraag reageren wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk 
binnen 4 weken. 
 
NDG Health behoudt het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De nieuwste versies worden 
gepubliceerd op onze website www.ndghealth.nl. 
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