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PRIVACY VERKLARING INRETURN 
 

InReturn, gevestigd aan Rozeboom 20 1541 RJ Koog aan de Zaan, is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

www.InReturn.fit  

Rozeboom 20  

1541 RJ Koog aan de Zaan  

0642501173 

Merlin Jurg is de Functionaris Gegevensbescherming van InReturn. Zij is te bereiken via 

info@inreturn.fit 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

InReturn verwerkt de persoonsgegevens ‘naam’, ‘e-mailadres’ en ‘telefoonnummer’ die op onze site 

worden achtergelaten voor het opvragen van aanvullende informatie of in verband met het verzoek 

contact op te nemen. We gebruiken geen social media plugins. 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

InReturn verwerkt meningen, ervaringen en belevingen met betrekking bevlogenheid, duurzame 

inzetbaarheid, gezondheid, welzijn en werkplezier van personen. Deze gegevens worden niet gekoppeld 

aan persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum of adresgegevens. InReturn verwerkt deze 

gegevens om de diensten op maat te kunnen leveren en/of om een hoge kwaliteit van de diensten te 

bewerkstelligen. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

InReturn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

InReturn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende 

(categorieën) van persoonsgegevens:  

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn Reden  

meningen, ervaringen en 

belevingen m.b.t. bevlogenheid, 

duurzame inzetbaarheid, 

gezondheid, welzijn en 

werkplezier. 

maximaal 10 jaar om vergelijking in data over de 

jaren heen mogelijk te maken in 

het kader van (effect)evaluatie 

van de geleverde dienst. 

 

  

http://www.inreturn.fit/
mailto:info@inreturn.fit
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Delen van persoonsgegevens met derden 

InReturn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze 

overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

InReturn gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Survey Monkey, voor het 

verzamelen van meningen en ervaringen. Deze dataverzameling maakt deel uit de onderzoeken en 

(effect)evaluatie van de diensten van InReturn. SurveyMonkey hanteert een privacybeleid vindbaar op 

de website: https://nl.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/?ut_source=footer . 

 

Cookies en Google Analytics 

Wij gebruiken cookies en Google Analytics om je ervaringen op onze website te verbeteren. Een cookie 

is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De 

browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, 

waarmee onze site het apparaat later weer herkent. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de 

website snel is, je onze website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen.  

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen 

cookies meer opgeslagen als je onze website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze 

website mogelijk minder goed. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je 

het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 

tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door InReturn en heb je het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de 

persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou 

genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 

gegevensoverdraging van je  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of 

bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@inreturn.fit. Om er zeker van 

te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs 

met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook 

met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 

bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw 

verzoek. InReturn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij 

de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

InReturn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen 

te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact op met ons via info@inreturn.fit. 

https://nl.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/?ut_source=footer
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

