
Privacy beleid Unifair B.V. 

Opgesteld te Tilburg, 20 mei 2018  

Wij gaan zeer zorgvuldig om me uw persoonsgegevens en doen dat in overeenstemming 
met geldende wet- en regelgeving. 

1. Wie zijn we en wat we doen 

Wij bieden thuiszorg en thuisbegeleiding aan jongeren, senioren en gehandicapten op 
basis van persoonlijke wensen en vragen. 
 
Wij doen dat door te bemiddelen tussen hulpvragers en thuiszorgmedewerkers naar een 
optimale match. Door begeleiding te bieden waar nodig en gewenst van de geboden 
dienstverlening en te zorgen voor continuïteit.  
Te zorgen voor hoge kwaliteit door begeleiding en scholing van hulpverleners zowel 
individueel als in teamverband. 
 
Samen dragen wij graag bij aan welzijn van hulpvragers en thuiszorgmedewerkers door 
goed af te stemmen op de persoonlijke situatie, wensen en ideeën.  
 
Wij zijn Unifair en ons websiteadres is: https://unifair.nl/ 
KvK inschrijving onder nummer:   56530226 
Eigenaar en contactpersoon:  Colletta O’ Niel 
Contactgegevens zijn:   info@unifair.nl 

06 24 58 03 50 
Unifair is gevestigd te:   Midwoldeplein 3  

50545 JJ Tilburg 
 
2. Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die 
verzamelen  
 
Indien u gebruik maakt van onze diensten slaan wij gegevens van u op. Deze gegevens 
heeft u ons verstrekt. Alleen als u ons toestemming geeft om deze gegevens van u te 
verwerken slaan wij die op.  
 
Unifair kan de volgende persoonsgegevens van u vastleggen:  

• Personalia  
• Adresgegevens  
• Telefoonnummer  
• E-mailadres  
• Geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en burgerlijke staat  
• Financiële en administratieve gegevens  
• Gegevens betreffende een verzekeringsmaatschappij en verzekeringsgegevens  
• Gegevens betreffende andere zorgverleners, een zorginstelling, zorgkantoor en/of 

uitvoeringsinstelling 
• Burgerservicenummer (BSN) 
• Zorginhoudelijke gegevens 

 
Deze informatie verzamelen wij om de dienstverlening die wij bieden goed te laten 
verlopen. U geeft daar toestemming voor in de overeenkomsten die wij met u afsluiten. 
 
Persoonlijke informatie kan zowel digitaal worden opgeslagen als in hard copy. 
Uw gegevens worden door ons zorgvuldig bewaard en zijn nooit toegankelijk voor 
derden, alleen indien u daar toestemming voor heeft gegeven. 



3. Het contactformulier 

Indien u gebruik maakt van het contactformulier op de website dan wordt de door u 
ingevulde informatie opgeslagen en bewaard. Dit geldt ook voor het IP-adres van u als 
bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. 

Uw gegevens worden nooit gebruikt voor marketing doeleinden. 

4. Cookies 

Unifair.nl gebruikt verschillende cookies om u als bezoeker een gebruiksvriendelijke 
ervaring te kunnen bieden. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een 
internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Een cookie 
houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens van dit 
bezoek.  

Conform de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG 2018) kan u als bezoeker 
kiezen welke cookies Unifair plaatst: functionele, analytische en tracking cookies.  

Functionele cookies: zijn nodig om de site optimaal te laten werken en uw voorkeuren 
voor het gebruik van cookies in op te slaan. 
 
Statistische cookies: Unifair.nl maakt gebruik van Google Analytics, zodat wij inzicht 
krijgen hoe de website gebruikt wordt en hoe wij de gebruiksvriendelijkheid kunnen 
verbeteren. Uw privacy blijft hierbij gewaarborgd. 
 
Tracking cookies: dienen ervoor om op basis van uw sufgedrag relevante aanbiedingen te 
tonen op het Google Display Network en Facebook.  

5. Met wie we jouw data delen  

Unifair kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden: 
 
Dienstverleners: Unifair deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde 
dienstverleners zodat zij hun werkzaamheden correct en efficiënt kunnen uitvoeren. Deze 
personen en bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd 
zijn. Met bedrijven die in opdracht uw gegevens verwerken, sluit Unifair een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Unifair blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen. Ten slotte verstrekt Unifair uw persoonsgegevens alleen aan andere 
derden, als u daar nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. 
 
Overheidsinstanties: op verzoek van overheidsinstanties zal Unifair de persoonsgegevens 
verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving. 
 
Betaalgegevens: Unifair gebruikt uw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor 
het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst. 

6. Hoe lang we jouw data bewaren  

Unifair bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te 
realiseren, waarvoor Unifair uw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen 
aan wettelijke verplichtingen. 
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes 
en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt twee (2) jaar dan wel 



twee (2) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. 
Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Unifair uw persoonsgegevens. 

7. Welke rechten je hebt over je data  

Wanneer u op de website gegeven heeft achtergelaten, kunt u verzoeken om een 
exportbestand van de persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u bij 
ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u 
hebben verwijderen. Dit bevat geen data die Unifair verplicht moet bewaren in verband 
met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.  

8. Jouw contactinformatie  

De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens 
servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken 
indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie 
namens Google verwerken. Unifair heeft hier geen invloed op. Google is gerechtigd om 
de via Unifair verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het 
Privacy Shield- programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit 
programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van 
eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google. 

 9. Hoe we jouw data beveiligen  

Unifair neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te 
gaan. Unifair heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat 
onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. 
Saar aan Huis beschikt over een SSL-certificaat. Een SSL-certificaat verhoogt de 
veiligheid van de website door de gegevens te versleutelen. De gegevens zijn niet 
leesbaar als deze worden onderschept door onbevoegde personen. 
 
Als u de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, u aanwijzingen 
hebt van misbruik van uw persoonsgegevens door Unifair of als u meer informatie wenst 
over de beveiliging van de door Unifair verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact 
op met onze Data Protection Officer of stuur een mail naar c.oniel@unifair.nl. U kunt ook 
telefonisch contact opnemen via 06- 24 58 03 50. 
 
 


