
Samen sterk voor werk
vdab.be

Voor de klant

VDAB wil je op maat begeleiden naar werk. Daarvoor kunnen we verschillende soorten dienstverlening inzetten.  
Om je zo goed mogelijk te helpen, verzamelen we relevante informatie. Deze informatie wordt bewaard in je elektronisch 
dossier in “Mijn Loopbaan”.

Met dit document neem je kennis van de organisatie (en medewerker(s)) die toegang krijgt om gegevens in het ‘vertrouwelijk 
luik” binnen je dossier bij VDAB te bekijken, toe te voegen en te veranderen. Enkel de medewerker voor wie de toegang 
noodzakelijk is, zal toegang krijgen. De toegang is beperkt tot vijf medewerkers. 

Jouw gegevens in DRUKLETTERS: 

Naam
Adres

Geboortedatum

Indien gekend IKL

Datum

Handtekening

Privacy 

VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel is verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoons- gegevens. VDAB is een Vlaamse 
overheidsinstelling en verwerkt de ontvangen persoonsgegevens omdat de overheid VDAB de wettelijke opdracht heeft 
gegeven om arbeidsbemiddeling en beroeps- opleiding en hiermee verbonden de integratie van doelgroepwerknemers, te 
organiseren. De persoonsgegevens worden opgevraagd zodat VDAB deze opdracht kan uitoefenen. VDAB verwerkt deze 
gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) en andere toepasselijke 
Belgische wetgeving. Je hebt steeds de mogelijkheid tot inzage en rechtzetting van jouw gegevens. Voor meer info kan je 
terecht op www.vdab.be/privacy.  

Kennisgeving

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2004050753
http://www.vdab.be/privacy


Samen sterk voor werk
vdab.be

Voor de organisatie

De werkgever van de contactpersoon werkt samen met VDAB. In dit kader werden afspraken gemaakt over de verwerking 
van persoonsgegevens opgenomen in een verwerkersovereenkomst. Dit houdt o.m. in dat hij en zijn medewerkers de strikte 
vertrouwelijkheid waarborgen van persoonsgegevens. De gegevens mogen enkel meegedeeld worden aan derden die kunnen 
aantonen dat ze hierop recht hebben. 

Aan de hand van dit formulier kunnen maximaal vijf personen toegang krijgen tot het “Vertrouwelijk Luik” in het dossier bij 
VDAB van bovenstaande klant. Hiermee kunnen ze gegevens bekijken, toevoegen en veranderen  (afhankelijk van de uitgevoer-
de opdracht). 

Informatie over de organisatie:

Naam organisatie: 

Ondernemingsnummer:

Contactgegevens:

 (persoon 1)

 (persoon 2)

 (persoon 3)

 (persoon 4)

 (persoon 5)

De medewerker(s) wil toegang tot het vertrouwelijk luik in kader van (gelieve slechts 1 optie aan te kruisen): 

●	 	Doorstroomtraject	als	doorstroombegeleider	(opladen	doorstroom-POP/eindverslag,....)	
●	 	Adviesbevoegdheid	indicering	OCMW/CAD
●	 	Opladen	POP	als	werkgever	sociale	economie
●	 	Opladen	POP	als	AMA	SEC-initiatief

bijkomende reden:

Kennisgeving
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