Toestemming
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”. VDAB houdt zich strikt aan de regels om je privacy te beschermen.
Je kunt je rechten en plichten in dit verband nalezen op onze website vdab.be/rechtenenplichten.
Met dit document
geef je toestemming
aan (maximaal vijf
personen)

(persoon 1)
(persoon 2)
(persoon 3)
(persoon 4)
(persoon 5)

van												
(naam en adres van de organisatie)
om gegevens in het “vertrouwelijk luik” binnen je dossier bij VDAB, te bekijken, toe te voegen en te veranderen.
We noemen deze persoon verder in dit document “de contactpersoon”.
De werkgever van de contactpersoon heeft een contract met VDAB. In dit contract is o.a. bepaald dat de
organisatie zich ertoe verbindt de bepalingen van de wet van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens strikt na te leven. Dit betekent onder meer dat hij de
strikte vertrouwelijkheid waarborgt van de persoonsgegevens opgenomen in het vertrouwelijk luik van je dossier. De gegevens
mogen onder geen enkele voorwaarde meegedeeld worden aan derden. Deze verbintenis geldt ook voor de contactpersoon.
De contactpersoon wil toegang tot het vertrouwelijk luik in jouw dossier 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
AMA sociale economie
bijkomende reden:
Je kunt op elk moment laten weten dat je liever niet meer wil dat de contactpersoon toegang heeft tot het
vertrouwelijk luik. Laat het weten op het gratis nummer 0800 30 700 of via je consulent. Je kan nadien opnieuw toestemming
geven.
Je hebt ook steeds het recht om kennis te nemen van de gegevens in het vertrouwelijk luik van je dossier. Je kunt eveneens
vragen om de gegevens te verbeteren. Dit doe je via de contactpersoon of via je consulent.
Jouw gegevens in DRUKLETTERS:
Naam en voornaam
Adres

Geboortedatum
Indien gekend IKL
Datum
en handtekening

Samen sterk voor werk
vdab.be

