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Privacyverklaring Dokwurk 
  
 
 
 
Sociaal ontwikkelbedrijf Dokwurk is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De 
verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met in acht name van de eisen vanuit de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Het uitgangspunt van Dokwurk is dat wij de privacy rechten van de betrokkenen 
willen respecteren op een wijze die wij voor onszelf ook passend zouden vinden. 
 
Voor het uitvoeren van werkgeverschap of het uitvoeren van een re-integratietraject hebben wij persoons-
gegevens van u nodig. U geeft deze persoonsgegevens zelf aan ons door of deze worden door ons verkregen 
via uw woongemeente of het UWV. 
 
Onder persoonsgegevens wordt verstaan: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijk persoon. 
 
Hieronder wordt aangeven welke persoonsgegevens wij van u registeren en waarvoor wij deze nodig hebben, 
de zogenaamde doelstelling van de verwerking.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij van u verwerken: 

- Naam, adres en woonplaatsgegevens 
- Geboortedatum 
- BSN nummer 
- Nationaliteit 
- Geslacht 
- Telefoonnummer 
- E-mail adres 
- Bankrekeningnummer 
- Contract-, salaris-, opleidings- en functionerings- en verzuimgegevens 
- Specifiek voor de doelgroepen vallende onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Participatie-

wet (Pw): indicatiegegevens, doelgroep verklaring en eventueel begeleidende instanties 
 
Afhankelijk van het doel, verwerkt Dokwurk uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke 
grondslagen: 

- op basis van (aantoonbare) toestemming van betrokkene. 
- noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. 
- noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
- noodzakelijk om vitale belangen te beschermen. 
- noodzakelijk voor vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van 

openbaar gezag dat aan de verwerkersverantwoordelijke is opgedragen. 
- noodzakelijk  voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen. 

 
Dokwurk onderhoudt een register van verwerkingen waarin wordt vastgelegd welke persoonsgegevens waar, 
met welk doel en op basis van welke grondslag worden geregistreerd. 

Indien Dokwurk uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming, dan kan deze toestemming ook door u 
worden ingetrokken. Dit kan dan wel eventuele gevolgen hebben voor de dienstverlening van Dokwurk aan u. 
  



Versie: 1-11-2021        Pagina 2 van 3 
 

 

 

Doelstelling van de verwerking van uw persoonsgegevens: 

- Verzorgen van uw dienstverband bij Dokwurk, rekening houdend met uw evt. arbeidsbeperking 
- Verzorgen van uw re-integratietraject om u te begeleiden naar regulier werk 

 
Delen van persoonsgegevens met derden: 

Dokwurk deelt uw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren 
van de overeenkomst en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Te weten: 

- Inleners of werkgevers 
Om u naar passend werk te kunnen bemiddelen. 

- Gemeenten 
Om de gemeente informeren over de voortgang van uw re-integratietraject.  

- Overige instanties zoals arbodienst, belastingdienst, zorgverzekeraars, UWV en dergelijke 
Dokwurk is wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te verstrekken aan dergelijke instanties. 

 
Met faciliterende bedrijven, die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zorgvuldige omgang van uw persoonsgegevens. Dokwurk 
deelt geen persoonsgegevens met derden buiten de Europese Unie (EU). 
 
Uw rechten: 

Recht op inzage: 
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens 
er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.  
 
Recht op correctie: 
Indien u kunt aantonen dat uw persoonsgegevens onjuist zijn heeft u het recht om onmiddellijk onjuiste 
persoonsgegevens te laten herstellen. Daarnaast heeft u het recht uw persoonsgegevens aan te vullen door 
ons aanvullende informatie aan te reiken. Indien uw persoonsgegevens aan derden zijn verstrekt, geven wij 
deze wijziging ook aan hen door. 
 
Recht op bezwaar:  
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar aantekenen indien uw persoonsgegevens, naar 
uw mening, worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeen-
komst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting of indien er sprake is van specifieke 
persoonlijke omstandigheden.  
 
Recht op verwijderen van gegevens: 
U heeft in bepaalde gevallen het recht om van ons te eisen dat uw persoonsgegevens binnen vier weken 
verwijderd worden. U kunt dit recht uitoefenen in de volgende situaties:  

- indien de gegevens niet meer nodig zijn voor het verwezenlijken van de doeleinden; 
- de verwerking van de persoonsgegevens onrechtmatig was; 
- er door de betrokkene een gegrond bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking van de gegevens. 

Dokwurk kan besluiten de gegevens niet te verwijderen indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor een 
wettelijke verplichting of wetenschappelijk, historisch en/of statistisch onderzoek. 
 
Recht op beperking van de verwerking:  
Tevens heeft u het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt 
aangegeven welke persoonsgegevens van u niet verwijderd mogen worden. De wetstekst zegt hierover het 
volgende: u kunt dit recht uitoefenen indien de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig was of de 
persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het realiseren van de doeleinden, waarbij u niet wilt dat wij uw 
persoonsgegevens verwijderen. 
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Daarnaast verwerken wij uw betreffende persoonsgegevens niet in de periode tijdens het bezwaar, tenzij er 
sprake is van een wettelijke verplichting. 
 
Recht op overdraagbaarheid van gegevens: 
U heeft het recht informatie omtrent uw verwerkte persoonsgegevens te ontvangen. U kunt dit recht 
uitoefenen indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens of de 
verwerking noodzakelijk was voor het naleven van een overeenkomst in uw  naam.  

Indien u gebruik wilt maken van één van de bovenstaande rechten kunt u contact opnemen met de functionaris 
gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming: 
Dokwurk neemt geen besluiten over zaken die gevolgen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde 
verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computers of systemen zonder dat daar 
een mens tussen zit. 
 
Bewaartermijn: 
Dokwurk stelt, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, vast hoe lang de persoonsgegevens bewaard 
dienen te blijven. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor 
de gegevens verwerkt zijn en worden volgens de archiefwet verwijderd.  

De gegevens in relatie tot re-integratie opdrachten worden met uw toestemming bij beëindiging van het traject 
nog één jaar bewaard en daarna vernietigd. 
 
Klachten: 
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u deze indienen bij de 
functionaris gegevensbescherming van Dokwurk. Indien uw klacht niet of niet geheel wordt gehonoreerd kunt 
u een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens via het formulier op hun website. 
 
Aanpassen privacyverklaring: 
Wij behouden het recht om deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt 
d.d. 1 november 2021. 
 
Contactgegevens verwerkersverantwoordelijke en functionaris gegevensbescherming: 
Contactgegevens verwerkersverantwoordelijke: 
Sociaal ontwikkelbedrijf Dokwurk 
Postbus 110, 9100 AC Dokkum 
Telefoon 0519-229119, e-mail info@dokwurk.nl 
 
Brieven kunnen worden geadresseerd aan: 
Sociaal ontwikkelbedrijf Dokwurk 
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming 
Postbus 110, 9100 AC Dokkum 
 
Per e-mail kan de functionaris gegevensbescherming op het volgende e-mailadres worden bereikt: 
functionaris.gegevensbescherming@dokwurk.nl 
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