
Privacyverklaring Well-Bee 
 
Bij het verlenen van onze diensten verwerkt Well-Bee persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij 
met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.  
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.  
 
Contactgegevens 
De persoonsgegevens worden verwerkt door:  
 

Well-Bee 
Oudijk 69 
1617 KP Westwoud, 
Vertegenwoordigd door Masja Bijman 
06-18569305 

 
We handelen volgens de professionele richtlijnen en beroepscodes en conform de wetgeving AVG. U 
kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met u gegevens. 
 
Het gebruik van persoonsgegevens door Well-Bee  
Well-Bee verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via 
de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden 
in het kader van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld via werkgevers of externe opdrachtgevers. 
 
Welke persoonsgegevens leggen wij vast? 
Wij verwerken alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening aan u en in beperkte 
makte voor promotie- en marketingdoeleinde. 
Well-Bee verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 
(welke gegevens we vastleggen voor welke dienst heeft Well-Bee apart vastgelegd). 
• NAW-gegevens 
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 
• Geboortedatum  
• Geslacht  
• 0- en eind-meting 
• Evaluatie 
• Gegevens in een plan van aanpak 
• Gespreksverslagen 
• Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden 
• CV 
• Vragenlijsten (pi-company en CSR) 
 
Als u zich aanmeldt voor een training en of coaching waar een intake onderdeel van is, dan wordt 
geregistreerd wat uw klachten zijn en wat het doel van de deelname is. 
Deze gegevens zijn van belang om na te gaan of en welke training/begeleiding passend is. Deze 
gegevens worden aan het einde van de training/begeleiding of coaching vernietigd. 
 
Indien de training en of coaching in opdracht is van een werkgever wordt er sommige situaties een 
verslag opgesteld. Dit verslag stuurt Well-Bee alleen naar de opdrachtgever na uitdrukkelijke en 
schriftelijke toestemming van u.  
 
 
 



 
Waarvoor leggen wij u gegevens vast? 
Wel-Bee verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 
• Het onderhouden van contact; 
• Het verzorgen van training; 
• Het bieden van coaching en/of begeleiding op maat; 
• De re-integratie of begeleiding van werknemers in verband met ziekte; 
• Verbetering van de dienstverlening; 
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de 

dienstverlening; 
• Het maken van een offerte; 
• Het sturen van een factuur; 
• Marketing en promotie: nieuwsbrieven (alleen wanneer u hiervoor expliciet toestemming geeft) en 

het doen van aanbiedingen. Hiervoor gebruik maken we gebruik van email, nieuwsbrief 
mailchimp, Facebook en linkedin; 

• Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website. 
 
Voor welke grond leggen wij uw gegevens vast? 
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan 
wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld de wet verbetering 
poortwachter.  
 
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Well-Bee hier gerechtvaardigde belangen bij 
heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: 
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;  
• De bescherming van haar financiële belangen; 
• De verbetering van haar diensten;  
• Beveiliging en het beheer van haar systemen; 
 
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden 
gevraagd. 
 
Verstrekking aan derden/samenwerking met andere partijen 
Well-Bee deelt uw gegevens niet met derden voor de doeleinden van die derden. 
Well-Bee zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 
Well-Bee deelt u gegevens alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst 
met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
 
In het kader van haar dienstverlening kan Well-Bee persoonsgegevens uitwisselen. Well-Bee kan voor 
de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de Site-ground voor 
onze website en mail, Mailchimp voor onze nieuwsbrief, Dropbox voor het opslaan van gegevens, 
Microsoft voor onze Software, onze boekhouder of ingeschakelde ZZP’ers. Deze derden mogen uw 
persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Met deze partijen zijn/worden 
verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor bevlieging en vertrouwelijkheid van uw 
gegevens. 
 
Hoe lang wij uw gegevens bewaren? 
Well-Bee zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij 
in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden 
zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.  
 



Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Well-Bee zich moet houden aan 
wettelijke bewaarplichten.  
 
Hoe wij uw gegevens beveiligen? 
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde 
toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Well-Bee passende beveiligingsmaatregelen 
genomen.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet genoeg beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen 
van misbruik of vragen heeft over de beveiliging neem dan contact op met Masja Bijman via 
m.bijman@well-bee.nl. 
 
Profilering 
Wij maken analyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening 
te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven 
door middel van anonieme rapportages.  
 
Cookies 
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies 
worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over 
deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.  
 
Uw rechten 
Recht op inzage, aanpassing of verwijdering van uw gegevens 
U heeft het recht om Well-Bee een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na 
ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. 
Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te 
verwijderen of af te schermen.  
Recht op overdracht 
Ook kunt u Well-Bee verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar 
aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke 
omstandigheden. 
Recht op informatie 
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens 
kunt u sturen naar m.bijman@well-bee.nl. 
Recht op het indienden van een klacht 
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Well-Bee laat dit dan vooral 
aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te 
dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact 
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Well-bee zal zo snel mogelijk , uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren. 
  
Wijzigingen privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018 
 
Well-Bee kan deze privacy-verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website 
gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de 
hoogte blijft van wijzigingen. 
 
 
  
 


