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Privacyreglement Step by Step Priority  

Als re-integratiebedrijf verzorgt Step by Step Priority jaarlijks een groot aantal re-integratie & 
bemiddelingstrajecten. De medewerkers van Step by Step Priority zetten zich in om hun werk zo goed mogelijk uit 
te voeren ten dienste van de betreffende cliënten. Het kan echter gebeuren dat u als cliënt niet tevreden bent 
over Step by Step Priority inzake de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Als uw begeleider in een 
bemiddelingstraject of loopbaanbegeleidingstraject willen wij dat graag weten. In goed overleg willen wij uw 
klacht zichtbaar maken, maar ook verhelpen. Hoe dat precies gaat, is verwoord in onderstaand klachtenreglement. 

 
1. Iedere persoon die gebruik maakt van de 

dienstverlening van Step by Step Priority, ontvangt 
vóór aanvang van de dienstverlening dit 
privacyreglement. 

2. De mogelijkheid van het indienen van een klacht 
inzake onzorgvuldig handelen m.b.t. uw persoonlijke 
gegevens wordt door Step by Step Priority mondeling 
of schriftelijk kenbaar gemaakt aan iedere cliënt.  

3. Elke cliënt van Step by Step Priority die een 
overeenkomst heeft kan een klacht indienen. De 
klacht kan schriftelijk worden ingediend. 

4. De cliënt met een klacht kan zich laten bijstaan of 
vertegenwoordigen door een derde.  

5. Gegevens verstrekt door het UWV of Gemeenten zijn 
persoonsgegevens en vallen onder de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens zoals dit is bepaald in 
de Wet SUWI. De verstrekte gegevens aan Step by 
Step Priority zullen alleen worden gebruikt voor dat 
doel waarvoor ze zijn bestemd.  

6. Verwerking persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn 
gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel 
persoon. Step by Step Priority verwerkt alleen die 
gegevens die noodzakelijk zijn voor het hierbij 
vastgestelde doel van de verwerking. De gegevens 
worden door Step by Step Priority en door haar 
ingeschakelde derden in overeenstemming met de 
bepalingen van de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens en op behoorlijke en zorgvuldige 
wijze verwerkt. 

7. Het registreren en verwerken van de 
persoonsgegevens heeft tot doel: het verzamelen, 
vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens ten 
behoeve van de begeleiding bij het zoeken, verkrijgen 
en het behouden van een (betaalde) baan en 
(assisteren bij) het verkrijgen van eventuele subsidies. 

8. Indien er geen wettelijke bewaartermijn van 
toepassing is, worden persoonsgegevens niet langer 
bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de cliënt 
te identificeren, dan noodzakelijk is voor de 
verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij 
worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. 
Alle tot de cliënt te herleiden gegevens, data en/of 
resultaten van cliënten, die door Step by Step Priority 
worden begeleidt, zullen bij beëindiging van het traject 
gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn 
worden bewaard, waarna deze zullen worden 
vernietigd. Vernietiging van de gegevens zal op een 
zodanig verantwoorde wijze plaatsvinden, dat deze 
gegevens nimmer door anderen zijn in te zien. Ten 
behoeve van de opbouw van historische, statistisch of 
wetenschappelijke gegevens is het mogelijk dat 

gegevens in geanonimiseerde vorm beschikbaar 
blijven. De verstrekking van persoonsgegevens aan 
anderen dan de cliënt kan alleen plaatsvinden onder 
de hieronder aangegeven voorwaarden. 
Persoonsgegevens worden slechts aan derden 
verstrekt voor zover:  
a. de cliënt zijn/haar ondubbelzinnige 

 toestemming hiertoe heeft verleend;  
b. dit noodzakelijk is in het kader van de 

begeleiding van de cliënt; 
c. dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig 

gevaar voor de gezondheid van de cliënt en 
preventief inzake de gezondheid, het welzijn en 
de welbevinding van de cliënt;  

d. het geschiedt op gerechtelijk bevel;  
e. het wordt vereist als gevolg van een wettelijk 

voorschrift/wettelijke verplichting;  
f. het verenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn 

verkregen.  
9. Step by Step Priority zal geen derden toegang geven 

tot de persoonsgegevens van cliënten, tenzij dit voor 
de uitoefening van haar werkzaamheden noodzakelijk 
is. Step by Step Priority verplicht de door haar 
ingeschakelde derden tot geheimhouding van de door 
haar verstrekte persoonsgegevens en draagt er zorg 
voor dat deze uitsluitend worden gebruikt bij de 
uitvoering van de gevraagde werkzaamheden en in 
overeenstemming met het doel van de registratie. 

10. Een opdrachtgever meldt een cliënt aan bij Step by 
Step Priority en verstrekt de noodzakelijke gegevens. 
De cliënt verstrekt tijdens het intakegesprek eveneens 
gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van 
de begeleiding door de medewerker van Step by Step 
Priority. Deze informatie wordt in een 
geautomatiseerd registratiesysteem of in een papieren 
dossier bewaard. Deze dossiers worden alfabetisch 
geordend in een dossierkast op de vestiging. Behalve 
de medewerkers van Step by Step Priority is het 
niemand toegestaan dossiers uit de kast te halen. 
Uitsluitend met instemming van de cliënt kunnen 
derden inzage krijgen in relevante informatie uit het 
lopende dossier. Aan derden wordt geen telefonische 
informatie verstrekt over cliënten. De dossiers worden 
nooit onbeheerd achtergelaten.  

11. Recht op inzage. De cliënt heeft het recht Step by Step 
Priority te vragen welke persoonsgegevens over hem 
worden verwerkt. Indien een derde, waaronder ook te 
verstaan de werkgever van cliënt, naar verwachting 
bezwaar kan hebben tegen de inzage door de cliënt 
van de door Step by Step Priority verwerkte gegevens, 
stelt Step by Step Priority die derde in de gelegenheid 
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zijn zienswijze naar voren te brengen. Step by Step 
Priority zal in dat geval de gegevens niet afgeven of 
inzage daarvan verlenen zonder toestemming van die 
derde. Aantekeningen van gesprekken met werkgever 
en correspondentie met werkgever worden niet 
zonder toestemming van werkgever aan cliënt 
verstrekt. De werkgever heeft geen recht op inzage 
van de door Step by Step Priority verwerkte medische 
en vertrouwelijke gegevens met betrekking tot de 
cliënt, tenzij de cliënt schriftelijk toestemming heeft 
gegeven voor inzage.  

12. Het geautomatiseerde registratiesysteem is alleen 
voor eigen personeel van Step by Step Priority 
toegankelijk door middel van door de 
systeembeheerder vast te stellen autorisaties. 
Daarnaast hebben de leveranciers van soft- en 
hardware ten behoeve van onderhoud toegang tot de 
gegevens. Zij zijn verplicht tot geheimhouding. 

13. Step by Step Priority draagt zorg voor alle verstrekte 
informatie zoals die door het UWV of gemeenten 
wordt aangeleverd. Er is een geheimhoudingsplicht 
van Step by Step Priority waar het gaat om de 
uitvoering, dit conform opgestelde contracten of 
overeenkomsten zoals bepaald door de opdrachtgever 
opdat de betreffende informatie niet bekend zal 
worden bij derden. 

14. Een melding m.b.t. privacy schending  wordt niet in 
behandeling genomen als het een gebeurtenis betreft 
die:  
a. langer dan een jaar voor indiening van de klacht 

plaats vond; 
b. niet tot de verantwoordelijkheid van Step by Step 

Priority behoort. 
15. Wordt een melding niet in behandeling genomen, dan 

wordt de klager hiervan binnen 4 weken na ontvangst 
van de klacht schriftelijk in kennis gesteld. Zo mogelijk 
wordt de klager geïnformeerd over verdere 
mogelijkheden. Uitgangspunt zijn de bepalingen van 
de Wet op de Persoonsgegevens zoals die van kracht 
zijn. 

16. De behandeling van een melding ten aanzien van 
schending van de privacy van klager wordt door de 
directeur van Step by Step Priority, tevens 
eindverantwoordelijke, persoonlijk afgehandeld. Bij 
een eventueel geschil wordt verwezen naar de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. 

17. Zowel de klager als de persoon op wie de melding 
betrekking heeft, worden in de gelegenheid gesteld 
om gehoord te worden. In beide gevallen wordt er van 
de melding een schriftelijk verslag opgemaakt. 

18. De melding wordt binnen een periode van 4 weken na 
indiening van de klacht afgehandeld. Als dit om goede 
redenen niet mogelijk blijkt (bijvoorbeeld door een 
aan de betrokken kenbaar gemaakte reden) volgt met 
vermelding van reden(en) een nieuwe einddatum. 

19. De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis 
gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de 
klacht alsmede van de eventuele verdere maatregelen 
die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen 
zullen worden. 

20. Elke behandelde klacht wordt anoniem geregistreerd 
door Step by Step Priority. Hiervan wordt jaarlijks een 
overzicht gemaakt. Het gaat daarin om het aantal 
ingediende klachten, de aard van de ingediende 
klachten en de naar aanleiding van de ingediende 
klachten getroffen maatregelen. 

21. Aan de opdrachtgever die dat wenst, verstuurt Step by 
Step Priority een overzicht van de meldingen waar de 
privacy in gedrang is met dien verstande dat het gaat 
om het deel van de betreffende opdrachtgever. 

22. Bij beëindiging van de begeleiding van een cliënt, 
waarvoor een overeenkomst werd afgesloten, zullen 
alle relevante gegevens welke betrekking hebben op 
het traject weer ter beschikking worden gesteld aan 
het UWV of de gemeenten.  

23. Step by Step Priority zal zich houden aan de 
bepalingen zoals die gesteld zijn in het 
privacyreglement zolang dit, met inachtneming van 
wat is bepaald in de wet Bescherming 
persoonsgegevens blijft gelden. 

24. Het privacyreglement ligt voor een ieder ter inzage op 
het kantoor van Step by Step Priority op de Olmenlaan 
6, 1404 DG te Bussum. Op verzoek wordt aan een 
ieder kosteloos een afschrift van dit reglement 
verschaft. Tevens kunt u dit reglement vinden op de 
website van Step by Step Priority: 
www.sbspriority.com.  

25. Klachten over privacy. Mocht een belanghebbende van 
mening zijn dat de bepalingen van dit statement niet 
of niet voldoende worden nageleefd of de privacy van 
cliënt niet naar behoren wordt beschermd dan kan 
cliënt schriftelijk een klacht indienen bij de 
klachtencoördinator van Step by Step Priority. 
Afhandeling van de klacht geschiedt conform de door 
Step by Step Priority gehanteerde klachtenprocedure 
(beschikbaar via www.sbspriority.com). 


