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TOESTEMMINGSVERKLARING

TOESTEMMING VERWERKING (BIJZONDERE) PERSOONSGEGEVENS
TOELICHTING verwerking van persoonsgegevens in een rapportage arbeidsbelastbaarheid
Voor het opnemen van (bijzondere) persoonsgegevens in mijn arbeidsdeskundige rapportage, of andere
rapportage over uw arbeidsbelastbaarheid, heb ik uw expliciete toestemming nodig. Dit is vastgelegd in de
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018. Er zijn vele soorten persoonsgegevens.
Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en
postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens.
Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens
genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd. In een rapportage over uw arbeidsbelastbaarheid
worden géén medische gegevens opgenomen, wél informatie over uw arbeidsbelastbaarheid waaraan medische
gegevens ten grondslag liggen. Ook dit zijn bijzondere persoonsgegevens.
Het DOEL van het opnemen van uw (bijzondere) persoonsgegevens in mijn rapportage
Uw (bijzondere) persoonsgegevens worden opgenomen om u en opdrachtgever te informeren inzake uw huidige
belastbaarheid in arbeid en daar waar mogelijk, en altijd in afstemming met een arts voor arbeid en gezondheid,
een prognose te geven over uw toekomstige belastbaarheid. Daarnaast is de rapportage bedoeld om u en
opdrachtgever te adviseren over een adequate re-integratieroute naar werk binnen uw (toekomstige)
arbeidsbelastbaarheid.
Overigens worden de gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt: het opstellen van
een arbeidsdeskundige rapportage over uw inzetbaarheid in werk.
Het VERSTREKKEN van toestemming om uw gegevens op te mogen nemen in mijn rapportage
Hieronder staat een toestemmingsverklaring tot gebruik van uw (bijzondere) persoonsgegevens. Ik verzoek u
deze te ondertekenen en mee te nemen naar het gesprek. Of, bij voorkeur, vooraf samen met uw CV, per mail
naar mij op te sturen (hjonker@ad-profs.nl).
Het INTREKKEN van uw toestemming /gebruikmaking van Het BLOKKERINGSRECHT
U kunt uw toestemming op ieder moment weer intrekken door mij een mail te sturen dat u uw
toestemmingsverklaring intrekt en u niet meer wilt dat uw (bijzondere) persoonsgegevens gebruikt worden in
een rapportage over u. Feitelijk maakt u hierbij gebruik van uw blokkeringsrecht.
In het geval u gebruik maakt van uw blokkeringsrecht zal ik de activiteiten voor het opstellen van mijn rapportage
staken. En in dat geval u en opdrachtgever informeren dat er geen rapportage inzake uw arbeidsbelastbaarheid
kan worden opgemaakt in verband met het feit dat u gebruik maakt van uw blokkeringsrecht.
TOESTEMMINGSVERKLARING
Ondergetekende heeft bovenstaande toelichting gelezen en begrepen en geeft, tot schriftelijke intrekking, door
ondertekening toestemming aan Arbeidskundig Adviesbureau Jonker tot het gebruik van zijn of haar
(bijzondere) persoonsgegevens ten behoeve van het opstellen van een rapportage over inzetbaarheid in werk.
Voorletters/naam

: dhr./mevr.

Geboortedatum

:

Geboorteplaats :

Telefoonnummer

:

E-mailadres

Datum

:

HANDTEKENING

:

Henk Jonker RAD, Rccm
Register-Arbeidsdeskundige
Registercasemanager

:

06-22362692
www.ad-profs.nl
hjonker@ad-profs.nl

