
  
 
 
 
 

  

Privacy verklaring 
en  

Algemene 
Voorwaarden 

 
 

COVID-19 sneltesten 
2021

 
 



 

 
PDG Health Services B.V. | Fultonbaan 56-60 | 3439 NE Nieuwegein | T 088 032 2400 | E info@pdghealthservices.nl  

KVK: 81781075 | BTW: NL862217532B01 | IBAN: NL06RABO0367188694 | BIC: RABONL2U 

 

Privacy verklaring 

 
Privacy verklaring Corona sneltesten PDG Health Services 
 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7 juni 2021. 
 
Uw werkgever heeft aan u de mogelijkheid geboden om een Corona sneltest af te laten nemen door 
PDG Health Services. U vraagt zich wellicht af hoe PDG Health Services omgaat met uw 
persoonsgegevens, of dat PDG Health Services de uitslag van de test communiceert met derden, 
zoals uw werkgever. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonlijke 
informatie. 

Wie is PDG Health Services? 

PDG Health Services is een onderdeel van de paraDIGMA groep, een groep bedrijven die zich richt op 
arbeid en gezondheid en duurzame ontwikkeling. PDG Health Services is het label binnen de groep 
waarin onder meer periodieke medische onderzoeken worden uitgevoerd en dus ook Corona 
sneltesten worden gedaan.  

Welke persoonsgegevens worden door PDG Health Services verwerkt? 
Wanneer uw werkgever een sneltest aanvraagt, communiceert zij alleen uw naam, geslacht, adres, 
geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Met deze informatie kan PDG HS een afspraak met 
u maken. Is de uitslag van de sneltest negatief? Dan krijgt u hierover per e-mail van ons bericht. Is de 
uitslag echter positief? Dan krijgt u per e-mail bericht en wij bellen u op het aan ons verstrekte 
telefoonnummer. Bij een positieve test zijn wij verplicht om een melding te maken bij de GGD zodat 
zij bron- en contactonderzoek kunnen doen. Bij het doorgeven van die melding hebben wij uw BSN 
nodig.  

Waarvoor gebruikt PDG Health Services deze gegevens? 

PDG Health Services gebruikt uw persoonsgegevens enkel bij de administratieve afwikkeling van de 
sneltest. Wanneer u de Corona sneltest door ons laat uitvoeren, geeft u toestemming voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens en voor doorgifte van een eventuele positieve uitslag aan de 
GGD. U kunt toestemming altijd weigeren; u bent niet verplicht om mee te werken aan de Corona 
sneltest. In sommige gevallen heeft PDG Health Services een gerechtvaardigd belang om uw 
persoonsgegevens te anonimiseren om vervolgens op anonieme basis analyses uit te voeren om 
onze dienstverlening te verbeteren. 
 
Hoe worden uw persoonsgegevens door PDG Health Services bewaard en voor hoe lang? 
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard in onze goed beveiligde systemen. Wij bewaren 
uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en confirmeren ons uiteraard aan de 
wettelijke bewaartermijnen.  

Welke medewerkers van PDG Health Services kunnen uw gegevens inzien?  

Niet iedere medewerker van PDG Health Services mag uw persoonsgegevens inzien. Alleen diegenen 
die rechtstreeks betrokken zijn bij (de administratieve afwikkeling van) uw sneltest, hebben toegang 
tot uw gegevens. 
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Worden uw gegevens aan uw werkgever of andere partijen 
verstrekt? 

Voor het verstrekken van uw gegevens aan uw werkgever gelden strikte regels. Aan uw werkgever 
kan slechts beperkte informatie worden verstrekt. Uw werkgever krijgt de uitslag van uw Corona 
sneltest niet te zien, ongeacht de uitslag.  
 
Voor de administratieve afwikkeling van uw Corona sneltest, bijvoorbeeld om u te e-mailen of te 
bellen over de uitslag van uw sneltest, maken wij gebruik van collega’s van de back-office van de 
paraDIGMA groep. De uitvoering van de sneltest moet van de overheid gedaan worden onder 
supervisie van de bedrijfsarts. Degenen die uw test uitvoeren, zijn praktijkondersteuners van de 
bedrijfsarts of arboverpleegkundigen. Zij werken allemaal onder supervisie van de bedrijfsarts.  

Uw rechten als betrokkene 
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u bepaalde rechten ten aanzien 
van uw persoonsgegevens. Wanneer u gebruik maakt van deze rechten, vragen wij u zich te 
legitimeren. Zo weten we zeker dat uw persoonsgegevens alleen bij u terecht komen. Indien wij u 
persoonsgegevens toesturen, doen we dat in principe via aangetekende post. U heeft de volgende 
rechten: 

- Het recht op inzage 

- Het recht op correctie of aanvulling van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens 

- Het recht om (verouderde) persoonsgegevens te laten verwijderen 

- Het recht om toestemming in te trekken 

- Het recht om de gegevensverwerking te beperken 

- Het recht om bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens 

- Het recht om persoonsgegevens over te (laten) dragen 

 
U kunt alleen informatie krijgen over uzelf, niet over anderen. Wij waarborgen niet alleen uw privacy, 
maar natuurlijk ook die van anderen. We zullen in principe binnen één maand aan uw verzoek 
voldoen. Wanneer het verzoek erg complex is, kunnen we deze termijn met maximaal twee maanden 
verlengen. Dit laten we dan binnen de eerste maand weten. 
 
Meer weten? 
Mocht u naar aanleiding van deze privacyverklaring meer willen weten, dan kunt u contact opnemen 
met uw contactpersoon bij PDG Health Services. U kunt ook contact opnemen met onze servicedesk 
om het volledige privacyreglement op te vragen. Op grond van de privacywetgeving heeft u 
daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze 
verwerkingen van uw persoonsgegevens.  
 

Contact: 
Adres:   Fultonbaan 56-60 
     3439 NE Nieuwegein 
E-mail:   info@pdghealthservices.nl 
E-mail FG:  privacy@paradigma.nl  
website:  www.pdghealthservices.nl  

mailto:info@pdghealthservices.nl
mailto:privacy@paradigma.nl
http://www.pdghealthservices.nl/
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Algemene voorwaarden paraDIGMA groep 
 
1. Algemeen 
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen, overeenkomsten en  

(rechts)handelingen tussen paraDIGMA groep B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen 
(verder: paraDIGMA) enerzijds en haar Opdrachtgever (verder: de Opdrachtgever) anderzijds. 

b. Onder de aan haar gelieerde ondernemingen worden verstaan: De Arbodienst B.V., PSION 
B.V., Optios B.V., Humaris B.V., Resolu B.V., getFIT B.V., PDG Health Services B.V. en Inverzo 
B.V. 

c. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien paraDIGMA gebruik maakt van 
derden.  

d. Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien ze schriftelijk zijn vastgelegd. 
e.  Argo Advies B.V. maakt voor het verlenen van haar diensten gebruik van zelfstandig en 

onafhankelijk werkende professionals. 
 
2. Offertes en aanbiedingen 
a. Alle offertes en aanbiedingen van paraDIGMA zijn vrijblijvend, tenzij daarvoor in de offerte 

zelf een termijn voor aanvaarding is gesteld.  
b. ParaDIGMA kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de 

Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke 
vergissing of verschrijving bevatten.  

c. De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele heffingen van overheidswege.  
 
3. Uitvoering van de overeenkomst 
a. ParaDIGMA zal zich inspannen haar dienstverlening en advisering optimaal uit te voeren; de 

uitvoeringstermijnen van paraDIGMA zijn echter indicatief en gelden nooit als een fatale 
termijn. 

b. Het is paraDIGMA toegestaan om de overeenkomst in delen uit te voeren en deze delen 
afzonderlijk te factureren.  

c. Indien de overeenkomst in delen wordt uitgevoerd kan paraDIGMA de uitvoering van die 
onderdelen die tot het volgende deel behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de 
resultaten van het daaraan voorafgaande deel schriftelijk heeft goedgekeurd en de facturen 
die voor dat deel zijn verstuurd heeft voldaan. 

d. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door paraDIGMA verzochte c.q. benodigde 
informatie tijdig wordt verstrekt, alsmede dat de informatie volledig en correct is.  

e. Wordt aan het voorgaande lid door de Opdrachtgever niet of niet voldoende voldaan, dan 
heeft paraDIGMA het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de 
hierdoor ontstane extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

f. Indien de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt, is paraDIGMA niet 
aansprakelijk voor de schade, van welke aard dan ook. Daarentegen kan paraDIGMA 
aansprakelijk worden gesteld, indien de Opdrachtgever wel de juiste en/of volledige 
informatie heeft verstrekt. 

 
4. Derden 



 

 
PDG Health Services B.V. | Fultonbaan 56-60 | 3439 NE Nieuwegein | T 088 032 2400 | E info@pdghealthservices.nl  

KVK: 81781075 | BTW: NL862217532B01 | IBAN: NL06RABO0367188694 | BIC: RABONL2U 

 

a. ParaDIGMA is bevoegd om, in overleg met de 
Opdrachtgever, derden in te schakelen en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die 
derde namens de Opdrachtgever te aanvaarden.  

b. De Opdrachtgever vrijwaart paraDIGMA voor eventuele aanspraken van derden, die in 
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan 
anderen dan aan paraDIGMA toerekenbaar is. Indien paraDIGMA uit dien hoofde door 
derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden paraDIGMA zowel 
in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar verwacht mag 
worden.  

 
5. Aansprakelijkheid 
a. ParaDIGMA heeft een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die dekking biedt 

tot € 2.500.000 per aanspraak. De aansprakelijkheid van paraDIGMA is beperkt tot het 
bedrag waarop deze (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd 
met het bedrag van het eigen risico dat paraDIGMA uit dien hoofde verschuldigd is. Als 
voornoemde verzekering (om een andere dan een aan paraDIGMA toe te rekenen oorzaak, 
zoals het niet betalen van de premie of het schenden van een polisvoorwaarde) onverhoopt 
geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid van Resolu beperkt € 50.000,- per 
schadeveroorzakende gebeurtenis.  

b. ParaDIGMA is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade. 
c. ParaDIGMA is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de 

Opdrachtgever of een werknemer van de Opdrachtgever door paraDIGMA mondeling of 
schriftelijk verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd. 

d.  Indien een loonsanctie door het UWV wordt opgelegd aan Opdrachtgever is paraDIGMA 
tevens niet aansprakelijk indien: 

 - De eerste dag van de arbeidsongeschiktheid van een medewerker is gelegen binnen een 
periode voorafgaand aan de datum waarop de overeenkomst in werking treedt; 

 - Opdrachtgever zonder tijdige ruggespraak met paraDIGMA besluit om niet in bezwaar en/of 
beroep te gaan; 

 - Opdrachtgever paraDIGMA niet, niet tijdig of niet voldoende betrekt bij de inhoud van het 
bezwaar en/of beroep. 

e. Ingeval paraDIGMA lopende (ziekte)dossiers overneemt, is paraDIGMA niet aansprakelijk 
voor eventuele schade, waaronder maar niet beperkt tot een loonsanctie, die is ontstaan 
door een handelen of nalaten ten aanzien van deze verzuimdossiers, indien dit handelen c.q. 
nalaten zich heeft voorgedaan in de periode vóór overname. 

f. De Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de 
schade waarvoor hij paraDIGMA aansprakelijk wil stellen. 

g.  Iedere aanspraak van Opdrachtgever jegens paraDIGMA vervalt indien Opdrachtgever deze 
niet uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de feiten waarop zij de 
aansprakelijkheid baseert, constateerde of redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk 
kenbaar maakt aan paraDIGMA.  

h.  Aansprakelijkheid van paraDIGMA ontstaat pas indien Opdrachtgever paraDIGMA schriftelijk 
in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn heeft gegund voor de nakoming cq. 
zuivering van de tekortkoming en paraDIGMA nalaat binnen de termijn na te komen cq. de 
tekortkoming te zuiveren. 
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6. Overmacht 
a. ParaDIGMA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de 

Opdrachtgever indien er sprake is van overmacht. 
b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van 

paraDIGMA onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand 
komen van de overeenkomst reeds voorzien –, die nakoming van de overeenkomst blijvend 
of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, onder meer 
oorlog, terrorisme, oproer, staking bij paraDIGMA of bij een aan haar gelieerde onderneming 
of staking bij andere door paraDIGMA in het kader van de overeenkomst ingeschakelde 
derden, pandemie, natuurgeweld (zoals brand, storm en/of wateroverlast), en/of daaruit 
voortvloeiende schade en storingen bij paraDIGMA, waaronder tevens storingen in het 
elektronisch berichtenverkeer/datacommunicatie of op het internet.  

c. ParaDIGMA kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn 
partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, zonder verplichting tot vergoeding van 
schade aan de andere partij.  

 
7. Intellectuele eigendommen 

Alle intellectuele eigendomsrechten en aanverwante rechten met betrekking tot analyses, 
(cursus)materiaal, werkwijze, door paraDIGMA opgestelde documenten en adviezen en 
producten berusten bij paraDIGMA. De Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van 
iedere inbreuk daarop onthouden.  

 
8. Tarieven, kosten en betaling 
a. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. 
b. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; 

vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels-)rente 
verschuldigd. 

c. Vanaf het moment van het intreden van verzuim dient de Opdrachtgever tevens de 
buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden die paraDIGMA ter incasso van haar 
vordering heeft moeten maken. Deze worden berekend krachtens de staffel van het Besluit 
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

d. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 250,- (excl. BTW). Het is de 
Opdrachtgever niet toegestaan om te verrekenen.  

 
9. Opschorting van de overeenkomst 
a. ParaDIGMA is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien de 

Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet na 
dreigt te komen. 

b. De bevoegdheid tot opschorting vervalt indien de Opdrachtgever ter verzekering van de 
nakoming van zijn verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.  

c. Opschorting van de overeenkomst ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn 
betalingsverplichtingen.  
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d. Indien paraDIGMA door het opschorten van de 
overeenkomst schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft gemaakt, dan komt dit voor 
rekening van de Opdrachtgever.  

 
10. Tussentijdse opzegging en ontbinding van de overeenkomst 
a. De overeenkomst is enkel tussentijds opzegbaar indien dit expliciet is overeengekomen. 
b. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen worden beëindigd na een opzegging per  

aangetekende brief en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, ingaande  
op de eerste dag van de kalendermaand volgend op de schriftelijke opzegging. 

c. ParaDIGMA of de Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang 
te ontbinden indien: 
- de Opdrachtgever/paraDIGMA in staat van faillissement dreigt te raken c.q. is geraakt 

of indien aan de Opdrachtgever/paraDIGMA surseance van betaling is verleend;  
- zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de  

overeenkomst onmogelijk is of indien nakoming in redelijkheid niet van 
paraDIGMA/de Opdrachtgever kan worden gevergd.  

d. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van paraDIGMA op de 
Opdrachtgever dan wel van de Opdrachtgever op paraDIGMA direct opeisbaar. 

e. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, is paraDIGMA/de Opdrachtgever gerechtigd van 
de Opdrachtgever/paraDIGMA vergoeding van de schade te vorderen die zij lijdt en/of tot 
vergoeding van de extra kosten die zij heeft gemaakt als gevolg van de ontbinding. 

 
11.  Overdracht van medische dossiers na beëindiging 
a.  Indien na beëindiging van de arbodienstverleningsovereenkomst tussen paraDIGMA en de 

Opdrachtgever medische dossiers dienen te worden overgedragen aan een andere 
gecertificeerde arbodienst of een bedrijfsarts, is paraDIGMA gerechtigd om de hiermee in 
verband houdende kosten in rekening te brengen.  

b.  In geval van overdracht van medische dossiers vervalt daarmee iedere aansprakelijkheid van 
paraDIGMA terzake. 

c.  ParaDIGMA is gerechtigd eerst aan overdracht van medische dossiers mee te werken, nadat 
alle door Opdrachtgever aan paraDIGMA verschuldigde bedragen, inclusief de kosten die 
verband houden met de overdracht, zijn voldaan.  

 
12. Annulering en verplaatsing van trainingen/opleidingen 
a.  De Opdrachtgever heeft een wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen waarin 

de training kosteloos kan worden geannuleerd. 
b. Annulering voor aanvang van de training door de Opdrachtgever van de overeengekomen 

training geschiedt altijd schriftelijk per e-mail: trainingen@paradigma.nl.   
c. In geval van een overmacht bij paraDIGMA in de zin van artikel 6 van deze algemene 

voorwaarden heeft paraDIGMA het recht om een training in plaats van fysiek online aan 
Opdrachtgever aan te bieden. In dat geval heeft Opdrachtgever niet het recht om de 
inschrijving te annuleren.  

d.  Annulering van de inschrijving door de Opdrachtgever moet altijd schriftelijk per e-mail 
gebeuren. 
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e.  Bij annulering van de inschrijving door de Opdrachtgever, 
onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in dit artikel onder a. en behoudens hetgeen 
onder c is bepaald, zal paraDIGMA de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening 
brengen: 
i)  bij annulering tot 30 dagen vóór de start van de training wordt 50% in rekening 

gebracht; 
ii)  bij annulering tot 14 dagen vóór de start van de training wordt 75% in rekening 

gebracht; 
iii)  bij annulering binnen 14 dagen vóór de start van de training wordt 100% in rekening 

gebracht. 
e.  ParaDIGMA behoudt zich het recht voor bij te weinig aanmeldingen de opleiding/training te 

annuleren of in overleg te verplaatsen. De Opdrachtgever die op dat moment het studiegeld 
heeft betaald, ontvangt alleen in het geval van annulering volledige restitutie van dit bedrag. 
De Opdrachtgever ontvangt uiterlijk 15 dagen vóór aanvang van de opleiding/training bericht 
of er naar oordeel van paraDIGMA voldoende aanmeldingen voor de opleiding/training zijn. 

f. In alle gevallen kan – na toestemming van opdrachtgever – een vervanger worden gestuurd. 
 
13. Geheimhouding m.b.t. (persoons)gegevens/informatie van de Opdrachtgever 
a. ParaDIGMA is verplicht de door of namens de Opdrachtgever verstrekte (persoons)gegevens 

en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht 
zijn betrokken en/of niet gelieerd zijn aan paraDIGMA, tenzij een wettelijke plicht tot 
openbaarmaking van die gegevens gebiedt.  

b. ParaDIGMA legt haar betrokken werknemers en betrokken derden dezelfde verplichtingen 
op.  

c. De Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van paraDIGMA, aan 
derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van paraDIGMA. 

d. ParaDIGMA zorgt ervoor dat de (persoons)gegevens na beëindiging van de overeenkomst 
desgevraagd vernietigd worden. Op verzoek van de Opdrachtgever toont paraDIGMA aan dat 
dit daadwerkelijk gebeurd is. 

 
14. Privacy 
a. ParaDIGMA voldoet aan de meest recente wet- en regelgeving met betrekking tot privacy. 

Voor de afspraken over de verwerking van persoonsgegevens verwijst paraDIGMA, indien 
van toepassing, naar de separate verwerkersovereenkomst. 

b. Op de dienstverlening van paraDIGMA is het privacyreglement van toepassing, laatste 
uitgave, welk reglement op eerste verzoek van de Opdrachtgever kosteloos zal worden 
verstrekt en te allen tijde te raadplegen is via paradigma.nl/privacy. 

 
15.  Anti-ronselbeding 
a. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de overeenkomst en gedurende een 

periode van 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst, medewerkers van paraDIGMA of 
door paraDIGMA ingeschakelde derden, in dienst te nemen of op welke wijze dan ook te 
werk te stellen c.q. met deze daarover te onderhandelen zonder voorafgaand overleg met 
paraDIGMA.  
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b. Voor iedere overtreding verbeurt de Opdrachtgever een 
direct opeisbare boete ten bedrage van één bruto-jaarsalaris per betrokken medewerker. 

 
16. Toepasselijk recht 

Op de rechtsverhouding tussen paraDIGMA en de Opdrachtgever is uitsluitend het 
Nederlands recht van toepassing.  

 
17. Overige bepalingen 
a. ParaDIGMA is na overleg met en goedkeuring van de Opdrachtgever gerechtigd haar prijzen 

en tarieven te wijzigen.  
b. ParaDIGMA heeft na overleg met en goedkeuring van de Opdrachtgever het recht deze 

algemene voorwaarden te wijzigen.  
c. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die 

bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de 
overige bepalingen onverkort van toepassing. 

 


