Vraag uw account aan bij VBZ
Om gebruik te kunnen maken van dit instrument kunt u een account aanvragen bij VBZ. Alleen
bedrijven die behoren tot de Zoetwarensector krijgen toegang. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
Met een account kunt u uw eigen RI&E opstellen en ook alle activiteiten beheren die nodig zijn voor
veilig en gezond werken.
U kunt inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. U komt dan in uw eigen beschermde
omgeving. Het internet-adres waar u inlogt luidt: https://www.ams08.nl/portal.

Erkend instrument Steunpunt RI&E
Het RI&E-instrument is goedgekeurd door CAO partijen en is erkend bij Steunpunt RI&E. Dit betekent
dat bedrijven met maximaal 25 medewerkers met dit instrument zelf de RI&E kunnen opstellen en
dan vrijgesteld zijn van de verplichting om de RI&E te laten toetsen door een Arbodienst of externe
deskundige. Het kan wenselijk zijn om bij sommige onderdelen toch een deskundige in te schakelen
bij het beoordelen en oplossen van knelpunten.

Privacy Policy Branche-RI&E Zoetwaren
Deze branche-RI&E Zoetwaren is een online instrument, waarmee u de RI&E online kunt invullen.
VBZ respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort geven we
onderstaand aan hoe dit is geregeld voor de Branche-RI&E c.q. het gebruik van het AMS systeem.
Indien u hierover nog vragen mocht hebben, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te
sturen naar vbz@vbz.nl.
Medewerkers van VBZ en ondersteunende partijen die vanwege beheer van de AMS-applicatie en de
helpdesk functie toegang hebben tot het systeem hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.
Als u ondersteuning van de helpdesk vraagt, dan kunnen zij - na uw verzoek daartoe- op afstand in
uw gegevens meekijken. Dit om u maximaal hulp te bieden bij het werken met systeem.
De door u ingevoerde gegevens zijn in principe uitsluitend door u zelf in te zien en te wijzigen. Alleen
als u anderen daarvoor toegang geeft (zoals uw medewerkers, adviseur en/of arbodienst) kunnen
deze de door u ingevulde RI&E ook inzien, wijzigen en/of toetsen (u bepaalt zelf welke rechten zij
hebben).
Brancheorganisatie VBZ heeft als beheerder van de RI&E Zoetwaren – zonder uw toestemming –
geen toegang tot uw individuele bedrijfsgegevens.
VBZ kan wel ten behoeve van het gezamenlijk belang gebruik maken van de samengevoegde
gegevens van alle gebruikers van de RI&E Zoetwaren. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot
gegevens van individuele gebruikers en worden alleen gebruikt voor verbetering van het instrument
en het verbeteren van de service aan gebruikers.
Gegevens kunnen niet aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Een en ander is
geborgd in een Verwerkersovereenkomst in het kader van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
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