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Privacyverklaring Classen Consultancy 
 
Classen Consultancy staat voor een integere omgang met haar klanten, werknemers en partijen met wie wij in het kader van haar 
dienstverlening samenwerken. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens die wij van onze klanten met zorgvuldigheid verwerken. Wij 
respecteren de privacy van onze klanten en streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen. 
Daarnaast nemen wij beveiligingsmaatregelen om de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te kunnen waarborgen. 

Classen Consultancy heeft voor de dienstverlening die wij uitvoeren informatie nodig. Hierbij gaat om gegeven die verstrekt worden van 
contactpersonen zoals naam, adres en e-mailadres en betrokkenen. Gegevens van betrokkenen zijn de NAW-gegevens, BSN, geslacht, 
geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, arbeidsrelatie gegevens, loongegevens, niet medische gegevens over de gezondheid en 
gegevens die voortvloeien uit sociale verzekeringsregelingen. De informatie kan worden opgeslagen op onze interne systemen.  

Classen Consultancy verwerkt enkel persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. Er wordt in altijd een 
bewerkingsovereenkomst opgesteld met Classen Consultancy. In sommige gevallen kan het onvermijdelijk zijn om noodzakelijke relevante 
persoonsgegevens, alleen BSN en niet medische gegevens over de gezondheid, te verwerken met een wettelijke grondslag zoals 
bijvoorbeeld ZW & WGA-eigenrisicodragen, communicatie met het UWV en/of Belastingdienst en verzekeraars (zoals 
inkomensverzekeraars). 

Deze privacyverklaring geldt voor Classen Consultancy. Voor zover dit kan worden gebaseerd op een wettelijke grondslag, is Classen 
Consultancy bevoegd om persoonsgegevens door te geven aan derden die als dienstverlener namens Classen Consultancy optreden. 
Classen Consultancy zal nooit persoonsgegevens verkopen, verhuren en/of verpachten. 

Classen Consultancy volgt de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen en persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk 
is voor het doel van de verwerking. Classen Consultancy hanteert de volgende bewaartermijnen: 

• Persoonsgegevens:  
Maximum 12 jaar maar niet langer dan gebruik en verwerking voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. 

• Arbeidsrelatie en loongegevens:  
Maximaal 2 jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 

• Ziekteverzuim:  
Maximaal 2 jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Uitzondering hierop is bij eigenrisicodragen Ziektewet, maximaal 
5 na beëindiging van de arbeidsrelatie en bij eigenrisicodragen WGA tot maximaal 10 jaar na ingangsdatum van de WGA-
uitkering. 

• Re-integratie en dossier in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter:  
Maximaal 2 jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 

• WGA eigenrisicodragen specificaties UWV:  
Maximaal 7 jaar na beëindiging van activiteiten met betrekking tot schadeafwikkeling die voortvloeit uit een 
verzekeringsovereenkomst inzake WGA eigenrisicodragen. 

In alle andere gevallen is bepaald dat gegevens bewaard blijven tot het moment van factureren van onze dienstverlening met een maximum 
van 6 maanden. 

Classen Consultancy kan tijdens uw bezoek aan de Classen Consultancy website ook informatie verzamelen door middel van cookies. 
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. In deze 
bestanden wordt informatie over uw website bezoek bijgehouden om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U kunt zich afmelden voor 
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Classen Consultancy kan links aanbieden naar websites die niet door Classen Consultancy worden beheerd. Deze websites worden niet door 
Classen Consultancy gecontroleerd en Classen Consultancy is op geen enkel wijze verantwoordelijk voor het gevoerde privacy beleid of de 
inhoud van deze externe websites. 

Wanneer u besluit te reageren op de content van Classen Consultancy via social media (delen, etc.), dan geeft u ons toestemming om 
toegang te hebben tot delen van uw social media-profiel. 

Natuurlijke personen hebben het rechten op inzage in de verwerking van de persoonsgegevens die in het bezit van Classen Consultancy 
zijn en om die gegevens te laten corrigeren en/of te verwijderen. Daartoe, en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze 
privacyverklaring, kan contact worden opgenomen via een e-mail aan info@classenconsultancy.nl. 

Classen Consultancy behoudt zich het recht voor aanpassingen door te voeren in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze website 
worden gepubliceerd. 

Uw mening stellen wij uiteraard op prijs. Heeft u opmerkingen of vragen over deze privacyverklaring, stuurt u dan een e-mail aan 
info@classenconsultancy.nl. Schriftelijk reageren kan ook via: 

Classen Consultancy 
Van Laerstraat 21 
5921GJ Venlo 


