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PRIVACYBELEID PERSOONSDOSIMETRIE NRG

Revisiedatum: 18 januari 2017

1. Privacybeleid NRG Individual Monitoring
NRG Individual Monitoring hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst 
serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacybeleid geeft aan hoe 
wij omgaan met de gegevens van klanten en prospects van NRG Individual Monitoring.

2. Wet bescherming persoonsgegevens 
Alle (persoonlijke) gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren en andere 
manieren, worden verkregen van de geregistreerde personen zelf, gewoonlijk via de werkgever, en 
aangevuld met (meet)gegevens gegenereerd door NRG Individual Monitoring en gegevens 
afkomstig van het Nationaal Dosis Registratie- en Informatiesysteem (NDRIS). De persoons-
registratie is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder het meldingsnummer 
m1015060.

3. Gebruik gegevens 
NRG gebruikt de verzamelde gegevens:
 Voor het uitvoeren van de dienstverlening, zoals het aan personen koppelen en versturen van 

dosismeters, het toegang geven tot Dosimetrie Online, en het sturen van facturen;
 Voor het benaderen van klanten en prospects over belangrijke ontwikkelingen binnen NRG 

Individual Monitoring en aanpalende dienstverlening rond veilig werken met straling, over 
nieuwe producten en diensten van NRG, over commerciële aanbiedingen en voor klant-
tevredenheidsonderzoek.

Conform wettelijke verplichtingen verstrekt NRG Individual Monitoring gegevens aan bevoegde 
instanties:
 het Nationaal Dosis Registratie- en Informatiesysteem;
 het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De gegevens worden op geen enkele manier uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere 
manier openbaar gemaakt.

4. Toegang Dosimetrie Online
Autorisatie voor toegang tot gegevens via Dosimetrie Online wordt geregeld via identificatie met 
e-mailadres en wachtwoord. NRG verstrekt slechts autorisatie voor één werkgeversaccount. Dit 
werkgeversaccount geeft toegang tot alle aan de werkgever toegewezen abonnementsgroepen en 
abonnementen. Als houder van de autorisatie van het werkgeversaccount kunt u aparte autorisaties 
aanmaken voor een of meer abonnementsgroepen en abonnementen. Het beheer van deze 
autorisaties is de verantwoordelijkheid van de houder van het werkgeversaccount.
Wanneer u een wachtwoord gebruikt om accounts en persoonlijke gegevens te beveiligen, is het 
uw eigen verantwoordelijkheid dit vertrouwelijk te houden. Deel dit soort informatie nooit met 
anderen. Als u een computer deelt met anderen, moet u zich altijd afmelden wanneer u een 
website of een service verlaat om te voorkomen dat mensen die na u de computer gebruiken 
toegang hebben tot uw informatie.

5. Opslag gegevens 
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen dosisregistratie- en relatiebeheer-
systeem. Dit systeem is streng beveiligd. Voor het technisch beheer van het systeem heeft NRG 
een derde partij ingeschakeld om een deel van deze gegevens namens haar te verwerken. Middels 
een overeenkomst met deze partij is vastgelegd dat deze de persoonsgegevens alleen verwerkt in 
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opdracht van NRG. Daarin is ook vastgelegd dat de beveiligingsverplichtingen die op NRG rusten 
op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens onverkort worden nagekomen. 
Indien een datalek wordt geconstateerd of een vermoeden hiervan bestaat, wordt verzocht 
onverwijld contact op te nemen met het hieronder vermelde adres.

6. Gegevens wijzigen 
U hebt te allen tijde het recht op inzage in uw gegevens. Uitsluitend geautoriseerde personen 
kunnen gegevens en dienstenpakket wijzigen en abonnementen opzeggen. Als geautoriseerd 
persoon met toegang tot Dosimetrie Online kunt u dit doen via Dosimetrie Online; in andere 
gevallen door contact met ons op te nemen via dosimetrie@nrg.eu. Uw gegevens blijven bewaard 
in ons dosisregistratie- en relatiebeheersysteem conform wettelijk bepaalde bewaartermijnen.

7. Contact 
Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op via onder-
staande gegevens:
NRG
Postbus 9034 
6800 ES Arnhem 
026-356 85 00 
dosimetrie@nrg.eu 

8. Wijzigen van dit privacybeleid 
NRG houdt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze 

pagina doorvoeren. 
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