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Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (hierna SBA) respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om
deze te beschermen. Persoonsgegevens worden door SBA verwerkt in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), ten behoeve van:





Bij- en nascholing: bevorderen van kennis en kunde binnen het apotheekteam.
Arbeidsmarkt en onderwijs: voldoende gekwalificeerd personeel in de apotheekbranche.
Werken in de apotheek: professioneel en veilig werken in de apotheek.
Intern gebruik of voor (geanonimiseerde) publicaties van branche cijfers.

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende websites van SBA:
 SBA web
 Uren in Balans
 Apotheekwerk
 Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
 Werkdrukonderzoek (WDO)
 RI&E voor apotheken
 Brancheloket apotheken
 Arbo apotheek
 Werken in de apotheek
Verwerking van gegevens
Persoonsgegevens die u via onze websites aan ons doorgeeft, worden verwerkt door SBA. Uw
gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. SBA neemt hierbij de AVG als uitgangspunt.
Tevens gaan wij na hoeveel mensen onze websites bezoeken en registreren wij het klikgedrag van de
bezoekers. Deze gegevens geven ons inzicht in het aantal bezoekers en op welke vlakken wij de
websites kunnen verbeteren. Het is niet mogelijk het individuele gedrag van een bezoeker te herleiden
uit deze informatie.
Bescherming van persoonsgegevens
Bij SBA vinden wij het erg belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Wij hebben
dan ook technische- en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen. Voorbeelden zijn maatregelen tegen:
 Gebruik van gegevens;
 Wijziging van gegevens;
 Vernietiging van gegevens;
 Verlies van gegevens;
 Ongeautoriseerde toegang tot gegevens;
 Openbaarmaking van gegevens.
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Deze maatregelen worden aangepast aan technologische ontwikkelingen, maar ook door periodieke
evaluaties van deze maatregelen. Bij SBA hebben alle medewerkers en ingehuurde deskundigen een
geheimhoudingsverklaring ondertekend.
Externe verwerkers
SBA werkt met diverse externe verwerkers. Met deze verwerkers hebben wij
verwerkersovereenkomsten conform de AVG opgesteld. Dit houdt onder andere in dat onze
verwerkers een geheimhoudingsverklaring hebben getekend. Tevens dienen al onze verwerkers te
werken in lijn met ons privacy beleid.
Cookies
Onze websites maken gebruik van cookies. Er zijn verschillende soorten cookies. Functionele cookies
zijn noodzakelijke cookies om onze websites goed te laten werken. Deze cookies plaatsen wij altijd en
hebben geen impact op uw privacy.
U accepteert onze cookies door onze websites te gebruiken. Wilt u geen cookies op uw computer,
tablet of mobiele telefoon? U kunt ze uitzetten in de instellingen van uw browser. Het is ook mogelijk
om in de instellingen de eerder geplaatste cookies te verwijderen.
Onze websites bevatten mogelijkerwijs hyperlinks naar andere websites. Wij accepteren geen
aansprakelijkheid voor de inhoud en werking van deze websites.
Bewaartermijnen
SBA hanteert een bewaartermijn van 7 jaar.
Uw rechten
Op grond van de AVG heeft u rechten waarvan u gebruik kunt maken met betrekking tot uw
persoonsgegevens:
 Recht op inzage;
 Recht op rectificatie;
 Recht op vergetelheid (recht om vergeten te worden);
 Recht op beperking van de verwerking;
 Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid);
 Recht van bezwaar.
Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op met de SBA
servicedesk. U krijgt altijd bericht van ons.
Klacht indienen
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de SBA
servicedesk. De SBA servicedesk neemt uw klacht vervolgens zorgvuldig in behandeling. U kunt uw
klacht ook rechtstreeks indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen
SBA zal deze privacyverklaring wijzigen als dit nodig is. Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig
te lezen. De privacyverklaring dateert van juni 2019.
Vragen
Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met de
de SBA servicedesk. Indien u meer informatie wenst kunt u hier ook ons Privacy Beleid opvragen.
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