Privacyverklaring
Regionaal Mobiliteitsteam Midden Brabant (RMT MB)
Het regionaal Mobiliteitsteam Midden Brabant (RMT MB) is een samenwerking tussen verschillende
partners. Het team staat klaar voor mensen, die tijdens COVID ervaren dat het een stuk lastiger is
geworden om werk te houden of te vinden. Het Rijk geeft onze regio daarom extra geld om deze
mensen extra te steunen via een regeling voor aanvullende crisisdienstverlening. Geld voor
bijvoorbeeld opleiding, voor hulp bij het vinden van werk, of voor hulp op het werk (job coaching).
RMT MB kan dit geld inzetten als de al bestaande hulp niet voldoende is.
Gebruik maken van de diensten via RMT MB is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Alleen samen
kunnen we het verschil maken. De persoon aan wie op basis van deze regeling aanvullende
crisisdienstverlening, dienstverlening werkfitbehoud of scholing via praktijkleren in het mbo wordt
aangeboden spant zich in om hiervan gebruik te maken.
In RMT MB werken de volgende organisaties samen:
•

•
•
•
•
•
•

Gemeente Tilburg. Tilburg is ook de zogenoemde centrumgemeente voor de regio: zij
coördineert en organiseert alle zaken namens de volgende omliggende gemeenten: Alphen
Chaam, Baarle Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand,
Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk
FNV
CNV
UWV
Leerwerkloket
Onderwijsgroep Tilburg, ook namens de aangesloten opleidingsinstellingen
VNO/NCW

RMT MB vindt jouw privacy belangrijk. Ze behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens
de wet. Dat betekent dat zij gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor jij ze geeft. RMT MB
bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig is. In deze verklaring staat hoe RMT MB omgaat met
privacygevoelige gegevens in het kader van de aanvullende crisisdienstverlening.
Deze privacyverklaring gaat over de verwerking van jouw persoonsgegevens door RMT MB. Deze
gegevens heb jij zelf gegeven of besproken met RMT MB en staan in jouw klantportaal.
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over jou zeggen. Voor het RMT MB verwerken wij de
volgende persoonsgegevens:
• Naam, adres, woonplaats
• Geslacht en geboortedatum
• Telefoonnummer en/of e-mailadres
• Opleiding
• Werkervaring
• Eventuele fysieke en/of psychische omstandigheden die belangrijk zijn om te weten, om jou goed
te kunnen helpen.
Het verstrekken van persoonsgegevens is nodig om je vanuit RMT MB goed te kunnen helpen met
jouw positie op de arbeidsmarkt en/of jouw gegevens te delen met de aangesloten partners voor
hetzelfde doel. RMT MB vraagt alleen gegevens op, die zij nodig heeft om haar werk te kunnen doen.

Voor het registreren van gegevens over je fysieke of psychische situatie, vragen we bij de intake altijd
jouw toestemming.

Waarom hebben wij jouw persoonsgegevens nodig?
We hebben je persoonsgegevens nodig om ons werk voor jou te kunnen doen. RMT MB bewaart en
gebruikt jouw persoonsgegevens om:
• Je te kunnen bereiken (bv. per post, telefoon, via app of e-mail) indien dit nodig is om jou goed te
kunnen helpen.
• Onze verplichtingen na te komen die zijn verbonden aan de opdracht, die RMT MB vanuit de
Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19
(https://wetten.overheid.nl/BWBR0044968/2021-08-19) heeft gekregen om jouw (re-integratie-)
mogelijkheden op de arbeidsmarkt te verbeteren.
• Te verzorgen, dat bij een eventuele deelname aan het arbeidsproces, de verplichtingen naar
bedrijven, die een arbeidsovereenkomst met jou aangaan, kunnen worden nagekomen. Daarbij
hoort ook de eventuele “nazorg” (bijvoorbeeld een eventuele evaluatie van jouw deelname)
• Je te vragen naar jouw ervaringen met RMT MB, zodat we onze diensten steeds kunnen
verbeteren.
• (geanonimiseerde) managementrapportages en statistieken te maken.
Jouw gegevens verkrijgen wij, doordat jij gebruik maakt van onze website en/of jou deze middels het
intakeformulier en gesprek zelf aan ons verstrekt.
Jouw rechten
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, zover dit
wettelijk mag. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Je kunt jouw
eigen dossier inzien via jouw klantportaal. Daarop kun je inloggen met je gebruikersnaam en
wachtwoord.
Bewaartermijn
RMT MB bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan nodig is, of wettelijk
geregeld/verplicht is. We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze geeft en zullen
alle persoonsgegevens worden vernietigd na het verstrekken van de wettelijke bewaartermijn.
Beveiliging
RMT MB zorgt ervoor dat jouw gegevens veilig zijn. Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en
andere ongewenste handelingen met jouw gegevens te voorkomen. Deze maatregelen zijn, conform
de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging
Overheid (BIO) , opgenomen in het informatiebeleid van de Gemeente Tilburg,
informatiebeveiligingsbeleid. Jouw gegevens worden in de Europees Economische Ruimte verwerkt
Jij kunt zelf ook zorgen dat jouw gegevens veilig blijven. Deel jouw inloggegevens van het
klantportaal nooit met anderen. Wij vragen nooit per e-mail, app of telefoon om jouw inloggegevens.
Klacht
Heb jij een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens door RMT MB? Neem dan contact op
met de Functionaris Gegevensbescherming van de centrumgemeente Tilburg via privacy@tilburg.nl.
Ben jij niet tevreden met onze reactie? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) of je klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Geldigheid van deze verklaring
RMT MB kan deze verklaring aanpassen. Nieuwe wet- en regelgeving of andere ontwikkelingen
kunnen hiervoor zorgen. Dit kunnen ook aanpassingen zijn in de manier waarop wij omgaan met
jouw persoonsgegevens. Wij raden je daarom aan om deze pagina regelmatig te bekijken.
Heb je vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens door RMT MB? Neem dan contact op via
telefoonnummer 088-2935919 of via info@rmtmiddenbrabant.nl.
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