
  
PRIVACYVERKLARING EMCO-GROEP 

De EMCO-groep, gevestigd aan de Abel Tasmanstraat 7, 7821 AN te Emmen, is het Werkleerbedrijf van de regio 
Zuidoost Drenthe. Wij voeren de Wet Sociale Werkvoorziening uit namens de gemeenten Coevorden, Emmen 
en een deel van de gemeente Borger-Odoorn. Verder voeren wij voor deze gemeenten en andere 
opdrachtgevers taken uit op basis van de Participatiewet. 
De EMCO-groep gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en neemt de beveiliging ervan zeer serieus. In deze 
privacyverklaring kun je lezen op welke manier wij jouw persoonsgegevens verwerken en wat je privacyrechten 
zijn. 
 
De Functionaris Gegevensbescherming van de EMCO-groep is te bereiken via het volgende e-mail adres: 
privacy@emco-groep.nl  

VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?  
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen van wie de EMCO-groep persoonsgegevens verwerkt. 
Hierbij gaat het onder andere om: 
• Medewerkers van de EMCO-groep en aan de EMCO-groep gelieerde ondernemingen 
• Deelnemers aan reïntegratietrajecten 
• Deelnemers aan opleidingen 
• Bezoekers van de website 

WELKE GEGEVENS VERWERKT DE EMCO-GROEP? 
Als je in dienst bent van de EMCO-groep, een aan de EMCO-groep gelieerde onderneming of bij ons een traject 
doorloopt, hebben wij daarvoor gegevens van je nodig. De meeste gegevens krijgen wij van jou zelf maar soms 
krijgen we ook gegevens van onze opdrachtgevers zoals een gemeente of het UWV. Persoonsgegevens die wij 
verwerken zijn onder andere: 
• Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; 
• BSN, de gegevens van je ID-bewijs, geboortedatum en –plaats en 
• Geslacht, burgerlijke staat en gegevens m.b.t. een eventuele arbeidsbeperking 
 
De EMCO-groep houdt een verwerkingsregister bij waarin is vastgelegd welke persoonsgegevens wij 
verwerken, en voor welk doel we ze verwerken. Verder staat er in hoe lang we de persoonsgegevens bewaren 
en of we de gegevens delen met anderen. Uit het verwerkingsregister wordt ook duidelijk dat de EMCO-groep 
geen gebruik maakt van geautomatiseerde besluitvorming. 

GEHEIMHOUDING 
Medewerkers van de EMCO-groep die in het kader van hun functie persoonsgegevens verwerken, tekenen een 
geheimhoudingsverklaring. Daarin gaat het niet alleen over persoonsgegevens die in het computersysteem zijn 
opgeslagen maar bijvoorbeeld ook over gegevens uit papieren dossiers of gesprekken. 

DOEL EN GRONDSLAG VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 
De EMCO-groep verwerkt gegevens die noodzakelijk zijn omdat we werkgever zijn van onze medewerkers in 
het kader van onder andere de Wet Sociale Werkvoorziening en de Participatiewet. Verder zijn de gegevens 
nodig voor de begeleiding en/of reïntegratie van cliënten die door opdrachtgevers aangemeld worden. 
 
De wettelijke grondslag voor het verwerken van de gegevens komt voort uit het feit dat de gegevens 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang of voor het uitvoeren van een 
overeenkomst. Soms is er sprake van een wettelijke verplichting om de gegevens te verwerken. 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

De EMCO-groep verstrekt  gegevens uitsluitend aan derden als dit een wettelijke verplichting is, of zolang het 
verenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Met bedrijven die je gegevens verwerken in 



  
onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Dit doen we om te zorgen dat het niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens gelijk is aan dat van de EMCO-groep. De EMCO-groep blijft 
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

BEWAARTERMIJN 
De EMCO-groep bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Hierbij is het 
uitgangspunt om een minimale hoeveelheid gegevens te bewaren en zodra dit kan, je gegevens (deels) te 
verwijderen of ontoegankelijk te maken. 

TOESTEMMING 
Soms is het nodig dat je ons toestemming geeft voor het verwerken van je persoonsgegevens. Als dat het geval 
is, kan die toestemming alleen schriftelijk gegeven worden.  
Je kunt de toestemming die je ons gegeven hebt ook weer intrekken. Ook het intrekken van je toestemming 
moet je schriftelijk doen. 

WAT ZIJN JE PRIVACYRECHTEN? 
In de AVG zijn je privacyrechten vastgelegd. Dit zijn de rechten die je hebt om controle te houden over jouw 
persoonsgegevens. Je hebt de volgende rechten: 

Recht op informatie 

Dit houdt in dat een organisatie je precies moet vertellen wat er met jouw gegevens gedaan wordt. 
Bijvoorbeeld door een privacyverklaring, zoals deze. 

Recht op inzage 

Dit is het recht om in te zien welke persoonsgegevens er van jou verwerkt worden. 

Recht op rectificatie 

Dit houdt in dat je je gegevens kunt laten aanpassen of aanvullen. 

Recht op vergetelheid 

Dit recht om vergeten te worden houdt in dat je een organisatie kunt vragen al je gegevens te wissen. 

Recht op dataportabiliteit 

Dit wordt ook wel het recht om gegevens over te dragen genoemd. Je kunt een verzoek doen om je gegevens 
over te dragen aan een andere organisatie. 

Recht van bezwaar 

In bepaalde gevallen kun je bezwaar maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. 

Recht op beperking van de verwerking 

In gevallen waarin je vindt dat jouw gegevens onjuist zijn of bijvoorbeeld in strijd met de wet worden gebruikt, 
kan het gebruik ervan op jouw verzoek beperkt worden. 
 
Je kunt gebruik maken van deze rechten door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de EMCO-groep. 
Wij helpen je graag als je vragen, klachten of opmerkingen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens 
door de EMCO-groep. Je kunt in dit geval contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van de 
EMCO-groep via privacy@emco-groep.nl. 
Mochten we er toch niet samen uitkomen dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. (Behandeling van klachten door de AP | Autoriteit Persoonsgegevens) 

COOKIES 
De EMCO-groep maakt op de website gebruik van functionele en analytische cookies.  
Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites na je bezoek plaatsen op je computer, mobiele telefoon of 
tablet. Soms moet er toestemming gevraagd worden voor het gebruik van cookies (dit staat in de cookiewet). 
Voor functionele en analytische cookies hoeft echter geen toestemming gevraagd te worden omdat ze niet 
privacygevoelig zijn. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/behandeling-van-klachten-door-de-ap


  
De EMCO-groep maakt gebruik van functionele cookies om de website goed te laten werken. Verder wordt 
SlimStat gebruikt om te bepalen hoeveel mensen de website bezoeken en welke pagina’s geraadpleegd 
worden. Dit wordt gedaan met gedeeltelijke IP-adressen zodat bezoekers van de website anoniem blijven. Op 
de website van de EMCO-groep worden geen persoonsgegevens bewaard. 

WIJZIGEN PRIVACYVERKLARING 

Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de EMCO-groep gepubliceerd zijn. 

CONTACTGEGEVENS 
 
De EMCO-groep 
Abel Tasmanstraat 7 
7821 AN te Emmen 
 
Postbus 2040 
7801 CA Emmen 
 
T: (0591) 63 66 00 
E-mailadres functionaris gegevensbescherming: privacy@emco-groep.nl 
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