
           

           
 

Privacy-toelichting en afspraken 
met betrekking tot de interventieverzekering 

 
 
CZ respecteert de privacy van uw medewerkers. Met deze toelichting maken wij u duidelijk waarom wij ten 
behoeve van de door u afgesloten Interventieverzekering bepaalde informatie verzamelen, hoe wij de 
privacy van uw medewerkers beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de 
informatie aan u of anderen verstrekken.  
 

 U hebt voor uw medewerkers de Interventieverzekering goed geregeld bij CZ. Om de Interventie-
verzekering goed te kunnen uitvoeren, ontvangen wij graag ieder jaar een medewerkersbestand 
van u in Excel met de volgende gegevens: voorletter (s), tussenvoegsel, achternaam en 
geboortedatum. Dit bestand hebben wij nodig ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst 
(bijvoorbeeld voor de uitvoering van de naverrekening). De door u te verstrekken gegevens zullen 
alleen voor dit doeleinde worden gebruikt en nadien direct worden verwijderd uit ons systeem, tenzij 
wij deze op grond van een op ons rustende wettelijke bewaarplicht langer dienen te bewaren. 

 Het door u te verzenden medewerkersbestand bevat privacygevoelige informatie. CZ wenst te 
benadrukken dat ze handelt in overeenstemming met de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de 
geldende privacywetgeving (tot 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (de Wbp), 
daarna wordt deze vervangen door de Europese algemene verordening gegevensbescherming (de 
AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming), waarin voorwaarden en 
vereisten worden gesteld aan het gebruik van gegevens die tot personen herleidbaar zijn. Voor de 
zorgverzekeringsbranche is dit nader uitgewerkt in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens 
Zorgverzekeraars.  

 Op basis van de privacywetgeving, en meer in het bijzonder artikel 8 sub f Wbp (vanaf 25 mei 2018 
artikel 6 lid 1 sub f AVG) en (indien van toepassing) artikel 8 sub b Wbp (vanaf 25 mei 2018 artikel 
6 lid 1 sub b AVG), bent u gerechtigd om het medewerkersbestand ten behoeve van de controle, 
premieberekening en naverrekening aan CZ te verstrekken: 

1. Zo is de verstrekking van het medewerkersbestand noodzakelijk voor de behartiging van 
een gerechtvaardigd belang van zowel CZ als uzelf (om te komen tot een goede uitvoering 
van de Interventieverzekering), waarbij dit belang in de regel opweegt tegen de geringe 
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van uw medewerkers die hierbij zal plaatsvinden. 
Nu de gegevensverstrekking ook nog eens in het belang is van uw medewerkers en niet 
onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens door u zijn verzameld, kan worden 
geconcludeerd dat de gegevensverstrekking is toegestaan op grond van artikel 8 sub f Wbp 
(artikel 6 lid 1 sub f AVG).  

2. Indien de Interventieverzekering onderdeel is van de secundaire arbeidsvoorwaarden kan 
tevens worden geconcludeerd dat de gegevensverstrekking noodzakelijk is voor een goede 
uitvoering van de secundaire arbeidsvoorwaarden van uw medewerkers, waardoor de 
gegevensverstrekking tevens is toegestaan op grond van artikel 8 sub b Wbp (artikel 6 lid 1 
sub b AVG). 

 Alvorens u het medewerkersbestand aan ons gaat verzenden, verzoeken wij u vriendelijk om uw 
medewerkers te informeren over uw voornemen om persoonsgegevens te delen met CZ. Bijgaand 
treft u als Bijlage een bericht dat u kunt plaatsen op intranet of in uw personeelsblad om uw 
medewerkers hierover te informeren. 

 Met het oog op een veilige verzending van het medewerkersbestand, verzoekt CZ u om het 
medewerkersbestand alleen versleuteld (en dus niet via standaard e-mail) toe te zenden. Om u de 
mogelijkheid te bieden het bestand versleuteld te kunnen verzenden, heeft CZ een speciale pagina 
ingericht op https://secureshare.cz.nl/Start. Mocht u besluiten om het medewerkersbestand toch op 
een andere wijze aan CZ te verzenden, dan is dit voor uw eigen rekening en risico.  

 

 

 



 

            

 Wij hebben onderhavige verwerking van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoons-
gegevens (AP). Deze melding is opgenomen op de website van het AP 
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). U vindt CZ via zoeken op de naam 'onderlinge' en postcode 
'5038'.  

 Onze uitgangspunten worden regelmatig getoetst aan ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en 
organisatorische veranderingen.  

 
Hebt u vragen over deze privacy-toelichting? Neemt u dan contact op met uw accountmanager en/of uw 

tussenpersoon.  

 

 

           
 

 

Tekst om uw medewerkers te informeren  
 
 
<naam werkgever>  heeft bij zorgverzekeraar CZ een interventieverzekering afgesloten. Deze 
interverzekering geeft <naam werkgever> vergoedingen voor bepaalde interventies die ingezet kunnen 
worden om verzuim te voorkomen of te beperken. Bovendien kunnen onze medewerkers snel toegang 
krijgen tot de juiste arbeidsgerelateerde zorg. De interventieverzekering is dus in ons aller belang. 
 
Om de interventieverzekering goed te kunnen uitvoeren, heeft CZ ieder jaar een medewerkersbestand van 
ons nodig. Hierin staan de volgende gegevens: voorletters, tussenvoegsel, achternaam en geboortedatum. 
Dit bestand heeft CZ nodig voor de uitvoering van de interventieverzekering (bijvoorbeeld voor het 
vaststellen van de juiste premie). De gegevens zullen alleen voor de hiervoor genoemde doeleinden 
worden gebruikt en nadien direct worden verwijderd uit het systeem van CZ.  
 
<naam werkgever> is voornemens om genoemde gegevens aan te leveren bij CZ. <naam werkgever> 
beseft dat het te verzenden medewerkersbestand privacygevoelige informatie bevat. De gegevens zullen 
dan ook in versleutelde vorm aan CZ toegezonden worden. CZ benadrukt dat ze handelt in 
overeenstemming met de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de geldende privacywetgeving, waarin 
voorwaarden en vereisten worden gesteld aan het gebruik van gegevens die tot personen herleidbaar zijn. 
Voor de zorgverzekeringsbranche is de privacywetgeving nader uitgewerkt in de Gedragscode Verwerking 
Persoonsgegevens Zorgverzekeraars.  
 
Hebt u vragen over deze privacy-toelichting? Neemt u dan contact op met <contactpersoon werkgever>.  
 
 


