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Privacy statement
ArboFit voert alcohol- en drugstesten uit voor organisaties. Dat doen we vanuit ons DTP (drug testing programma).
ArboFit verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement kunt u lezen wat we verwerken, waarom we dit doen en
hoe u uw privacy rechten uit kunt oefenen. ArboFit streeft er na op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om te gaan
en te handelen binnen de grenzen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking)

Verwerking van klantgegevens
Als klant van ArboFit kunt u opgenomen worden in ons adressenbestand. Dat bestand wordt uitsluitend door ArboFit
gebruikt. Het adressenbestand gebruiken we voor het beheren van onze klantgegevens en tevens voor het werven van
nieuwe klanten.
Ook kan u opgenomen worden in onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief heeft en eenvoudige “opt-out” mogelijkheid.
Er worden geen statistieken bij gehouden over website bezoeken.
De klantgegevens worden in principe zonder bewaartermijn bewaard. Wanneer u verwijderd wilt worden uit ons
klantenbestand, of uw gegevens wilt inzien, kun u een verzoek indienen via info@arbofit.nl.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden).

Verwerking van testgegevens (medewerkers aangesloten bedrijven)
ArboFit voert alchol- en drugstesten onder medisch toezicht. Wij stellen slechts vast of een medewerker “fit voor werk”
is of “niet fit voor werk”.
De testresultaten worden niet met de werkgever gedeeld. De conclusie “fit voor werk” of “niet fit voor werk” wordt met
de werkgever gedeeld.
De testresultaten worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. De naam, werkgever, testdatum en testresultaat
worden bewaard. De bewaartermijn is 5 jaar.
De medewerker krijgt de gegevens die we verwerken direct na afloop van een test op papier mee.
De medewerker heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw
persoonsgegevens te vragen. Dit kunt u doen door een verzoek in te dienen via dtp@arbofit.nl.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden).
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