
 
 
Privacyverklaring Vital2Work    

1. Inleidende bepalingen 

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze 
privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Vital2Work is statutair gevestigd te Lent en ingeschreven in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63822199. Vital2Work is per e-mail te 
bereiken via info@vital2work.nl. 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Vital2Work omgaat met de verwerking van de 
persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens 
worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. 

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die 
reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Vital2Work behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige 
privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28-4-2020. 

2.Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens 

In de eerste plaats worden persoonsgegevens via de website verwerkt als u zich aanmeldt voor de 
nieuwsbrief en/of het contact/offerte formulier invult. Bij de aanmelding en invullen van deze 
formulieren wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Het e-mailadres 
en telefoonnummer is nodig om contact met u op te nemen, maar wordt ook gebruikt om u in de 
toekomst op de hoogte te stellen van diensten die interessant voor u kunnen zijn.  

2.1 Verwerking persoonsgegevens met betrekking tot individuele begeleiding, zoals voeding 
en leefstijladvies 

Vital2Work gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Als je gebruik maakt van diensten van Vital2Work dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die 
verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met een 
medewerker van Vital2Work of via de mail. Denk hierbij aan: 

§ Naam 
§ Geboortedatum 
§ Geslacht 
§ Adresgegevens 
§ BSN nummer 
§ Telefoonnummer/ mobielnummer 
§ Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer) 
§ E-mailadres 
§ CV 
§ Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens, BRAVO factoren en andere gegevens die 

noodzakelijk zijn voor uitvoeren van onze diensten.  
 
2.1.1 Waarom is dat nodig? 
Vital2Work heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je 
een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. 
 
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van 
jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling en/of 
organisatieadvies. Je persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor andere en/of commerciële 
doeleinden. De gegevens worden nooit en te nimmer gedeeld met derden en/of andere commerciële 
partijen. 
 
 
 



 
 
 
2.1.2. Hoe lang bewaren we jouw gegevens? 
Vital2Work zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken en voortduren dan noodzakelijk is voor 
onze diensten. Jouw gegevens worden binnen 6 maanden na afloop van het contract met werkgever 
verwijderd, dan wel geanonimiseerd.  
 
Wanneer je persoonlijk advies ontvangt door een coach vanuit dan bewaart Vital2Work jouw 
persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de behandeling (dit is verplicht volgens de Wet op de 
Geneeskundige Behandelovereenkomst/ WGBO). 
 
Vital2Work zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere 
zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar 
andere instelling bij opname).   
 
Vital2Work zal jouw gegevens uitsluitend opslaan bij een IT-organisatie om jouw gegevens veilig op 
te bergen. Met deze organisatie heeft Vital2Work een overeenkomst om te zorgen voor een 
uitstekend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. De IT partijen waar 
Vital2Work mee samenwerkt zijn ISO gecertificeerd. Vital2Work blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerking van jouw persoonsgegevens. 
 

3. Cookies   

Vital2Work maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje 
data dat door een website op jouw internetbrowser wordt geplaatst. Elke keer wanneer jij de website 
van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals, via welke website jij 
op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en 
soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van 
afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek 
aan de website. Dit helpt Vital2Work om een goede gebruikservaring aan jou te kunnen leveren.   

4. Doorgifte aan bewerkers en derden 

Persoonsgegevens die op website zijn ingevuld worden verwerkt door bedrijven die door Vital2Work 
zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'bewerkers'.  
U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd. De bewerkers 
handelen onder verantwoordelijkheid van Vital2Work. 

Vital2Work zal de gegevens op geen enkele wijze beschikbaar stellen aan organisaties, derden, 
uitlenen, verhuren of verkopen, noch op andere wijze openbaren, tenzij Vital2Work daartoe wettelijk 
wordt verplicht. 

5. Beveiliging 

Vital2Work heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de 
persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.  Zo heeft de 
website een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. 

6.  Privacy rechten 

Jij hebt recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw 
persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens/Wbp. 

Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen heeft over deze 
privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@vital2work.nl  

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@vital2work.nl. 

 


