Privacyverklaring
In uw arbeidsvoorwaarden is een bovenwettelijke WW-regeling bij ontslag opgenomen. Uw voormalig werkgever,
of de overkoepelende werkgeversorganisatie, heeft een overeenkomst gesloten met WWplus om deze regeling
uit te voeren. Indien u, als ex-werknemer, gebruik wilt maken van deze bovenwettelijke WW-regeling verwerken
wij uw persoonsgegevens.

Beveiliging van uw gegevens
WWplus respecteert uw privacy. Wij hechten grote waarde aan het zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met
privacygevoelige gegevens. Dit volgt ook uit de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). WWplus is ISO 27001 gecertificeerd en vanuit die standaard hebben wij technische en organisatorische
maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Met organisaties, die in opdracht van ons gegevens
verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te waarborgen.

Wat is het doel van de verwerking?
WWplus verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend met het doel om uw bovenwettelijke WW-regeling uit te
voeren. Hiertoe voeren wij de volgende hoofdactiviteiten uit:
Wij stellen, op basis van door u verstrekte gegevens, vast wat het recht, de duur en de hoogte van uw uitkering is.
Vervolgens beoordelen wij maandelijks, op basis van door u verstrekte gegevens, de rechtmatigheid van uw
uitkering. Wij keren uw uitkering uit, dragen sociale lasten af en verstrekken aan u een uitkeringsspecificatie. Ook
verwerken wij gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld de Wet op de loonbelasting.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Om uw bovenwettelijke WW-regeling uit te voeren verwerken wij de volgende gegevens:
•

Naam-, adres- en woonplaatsgegevens;

•

Geslacht;

•

Geboortedatum;

•

Burgerservicenummer (benodigd voor de loonadministratie en gegevensuitwisseling met UWV);

•

Contactgegevens (o.a. telefoonnummers en e-mailadressen)

•

IP-adressen (voor de beveiliging van wwplus.nl en Mijn WWplus)

•

Toegangs- en of identificatiegegevens (o.a. inloggegevens, relatienummer en wachtwoorden);

•

Bankrekeningnr. en financiële gegevens;

•

Ontslaggegevens, arbeidsverleden, gegevens van de voormalig werkgever;

•

Belonings-, uitkerings- en/of pensioengegevens en mutaties;

•

Sollicitatiegegevens en gegevens inzake beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.

Van wie ontvangen wij persoonsgegevens?
De meeste gegevens ontvangen wij van u. Daarnaast kunnen wij gegevens ontvangen van uw voormalig
werkgever, het UWV, de Belastingdienst en de Basisregistratie Personen (BRP).

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?
Wij zijn verplicht uw gegevens te verstrekken aan uw voormalig werkgever ten behoeve van de financiering van
de uitkeringskosten en in het kader van uw re-integratie en rechtmatigheidstoetsen. Daarnaast verstrekken wij uw
gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.
Ook verstrekken wij uw gegevens aan u zelf of aan een persoon aan wie u volmacht heeft gegeven.
Wilt u dat een familielid of een andere persoon namens u informatie opvraagt over uw dossier? Stel dan een
volmacht op zodat deze persoon bevoegd is om u te vertegenwoordigen. U kunt gebruik maken van onze
standaard volmacht die u op deze website kunt downloaden.
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Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens 7 jaar na de beëindiging van het uitkeringsrecht, dit is de fiscale bewaarplicht.
Heeft u nog een vordering na afloop van uw uitkering? Dan bewaren wij uw gegevens 7 jaar nadat de vordering
volledig is voldaan.

Waar bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend in Nederland of binnen de Europese Economische Ruimte.

Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?
U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen (met
inachtneming van de bewaartermijnen). Daarnaast heeft u het recht om tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens bezwaar te maken en heeft u recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Verzoeken in
verband met deze rechten kunt u indienen bij onze Functionaris voor de gegevensbescherming. Wij zullen in dit
geval contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke, deze is verantwoordelijk voor de afhandeling van
dit verzoek. WWplus ondersteunt de verwerkingsverantwoordelijke bij de afhandeling van uw verzoek.

Aanpassing privacy verklaring
WWplus behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website van
WWplus worden gepubliceerd

Vragen over de verwerking?
Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met onze
Functionaris voor de gegevensbescherming via FG@wwplus.nl.

Heeft u een klacht?
U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarvoor verwijzen wij u
naar de website https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
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