WELDER waardeert de privacy van haar opdrachtgevers en de medewerkers van haar
opdrachtgevers. Om helderheid te geven op welke manier dit gewaarborgd wordt, is dit privacy
statement opgesteld.

WELDER is een bedrijf dat organisaties helpt de betrokkenheid onder werknemers te vergroten. Dat
gebeurt middels een aantal IT-systemen, waaronder:
• MyCompanyLife: een sociaal intranet dat door bedrijven wordt gebruikt om intern onder de
medewerkers
• MyVIP: een digitaal beoordelingssysteem waarmee functioneringsgesprekken tussen
leidinggevenden en medewerkers binnen de organisatie worden gedeeld.
• MyVitality: een digitaal systeem om tevredenheid en vitaliteit onder medewerkers te meten
en te analyseren.
• De Vitaliteitsmonitor: een methodiek en certificering om de investeringen van een
organisatie op het gebied van vitale medewerkers te analyseren.

Naam organisatie:
Branche:
Contactgegevens:
KvK:
BTW:

WELDER
Adviesorganisatie
Mangaan 4B, 5234 GD ’s-Hertogenbosch
T: +31(0)629003508
I: www.WELDER.nl
74360604
NL859868679B01

WELDER verwerkt de persoonsgegevens doordat gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of
omdat de betrokkene deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Woonplaats
Functie
Afdeling
Hobby/Sport/andere interesse
datum indiensttreding

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
MyCompanyLife
Het creëren van metadata over het gebruik maken van het platform
Verbeteren van de activiteiten van gebruikers op het platform
Verjaardagen of jubileum-data te kunnen communiceren
Persoonlijke gegevens onderling tussen werknemers zichtbaar te maken
MyVIP
Het creëren van metadata over het gebruik maken van het platform
Verbeteren van de activiteiten van gebruikers op het platform

-

-

Terugkoppelen van de input van medewerkers aan de leidinggevende tijdens het
functioneringsgesprek
MyVitality
Het analyseren van de resultaten van de scan van medewerkers
Het inzichtelijk maken van deze data voor leidinggevenden binnen bedrijven
De Vitaliteitsmonitor
Inzichten genereren over de scores van tussen bedrijven.
Het analyseren van trends, overeenkomsten en verschillen tussen bedrijven

Dat gebeurt door gegevens over het gebruik op te slaan op de servers. Hiervoor wordt voor
sommige platforms Google Analytics gebruikt.

De gegevens worden opgeslagen bij hostingpartij Linode in het datacenter in Frankfurt. Linode’s
Privacy policy is hier te bekijken. Met bedrijven die de gegevens verwerken in onze opdracht, sluit
WELDER een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor gelijk niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. WELDER blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De
gebruiksgegevens van medewerkers worden gedeeld met onze opdrachtgever.

WELDER bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor de gegevens worden verzameld.
Gebruiksgegevens worden zonder eindtijd opgeslagen op de servers van WELDER. Hiermee kan
iedere opdrachtgever evalueren hoe het gebruik van één van de systemen zich heeft ontwikkeld.
Gegevens die niet langer noodzakelijk zijn, worden verwijderd.

Op de website www.WELDER.nl wordt de mogelijkheid gegeven om contactgegevens achter te
laten. Deze worden gebruikt om contact op te nemen met de desbetreffende bezoekers. Er worden
alleen bezoekers benaderd die hun gegevens achterlaten op een van deze websites.

Betrokkenen, bijvoorbeeld gebruikers van één of meerdere systemen van WELDER, hebben diverse
rechten met betrekking tot hun gegevens, te weten:
Recht op inzage: wanneer bij WELDER persoonsgegevens opgevraagd worden door
opdrachtgever of medewerker van opdrachtgever, zal WELDER deze gegevens verstrekken
Recht op rectificatie: wanneer gegevens door WELDER verkeerd doorgegeven, veranderd of
verwerkt worden, zal WELDER deze aanpassen wanneer daarom gevraagd wordt.
Recht op het indienen van een klacht: wanneer opdrachtgever of een medewerker van een
opdrachtgever een klacht wil indienen met betrekking tot het opslaan of verzamelen van
persoonsgegevens, kan dat via de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoneelsgegevens.nl).
Recht op overdracht: wanneer een opdrachtgever ervoor kiest over te stappen naar een
andere leverancier, zullen gebruiksgegevens door WELDER overgedragen worden aan die
andere partij.
Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: wanneer een opdrachtgever ervoor
kiest te stoppen met het opslaan van gegevens, zal WELDER deze verzameling stopzetten
wanneer daarom gevraagd wordt door opdrachtgever.

WELDER neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op via info@WELDER.nl.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of
afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan: info@WELDER.nl

