
Toestemmingsformulier gebruik persoonsgegevens

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’)
rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening
is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel
van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: 

1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
hun gegevens en

2.  het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’). 

Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor ons – dat u weet wat
wij als dagbesteding voor het uitvoeren van een verantwoorde daginvulling over u
vast moeten leggen. Met deze verklaring geeft u ILC de Plantage voor het noteren en
bijhouden van bepaalde persoonsgegevens, toestemming. 

Ik, ………………………………………………………………………… geef 
dagbesteding ILC de Plantage toestemming om de volgende gegevens in zijn/haar 
automatiseringssysteem/klantenbestand vast te leggen.

○ Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn NAW-gegevens zoals naam,
adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc., noodzakelijk voor 
administratie, berichtgeving van en naar gemeente Montferland en contacten 
met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, 
(wijk)verpleegkundige, en meewerkende collega’s dagbesteding.

○ Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn burgerservicenummer, 
noodzakelijk voor declaratie naar gemeente Montferland via de VNG 
berichtenapp en het CAK voor presentiegegevens.
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○ Ik geef toestemming voor observatie en het noteren/doorgeven al dan niet 
mondeling, op papier en/of digitaal voor het goed kunnen begeleiden van 
activiteiten en voor mijn welbevinden gedurende de dagbesteding bij ILC de 
Plantage. Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele noodzakelijke 
doorverwijzing naar mijn huisarts en/of andere (medische) disciplines.

○ Ik geef toestemming voor het (eventueel digitaal) nemen en opslaan van    
foto’s van activiteiten tijdens mijn dagbesteding, voor mijzelf, mijn familie en 
ILC de Plantage. Mocht het voorkomen dat ILC de Plantage foto’s wil inzetten
voor promotionele doeleinden, dan gebeurt dit niet zonder overleg. ILC de 
Plantage verklaard er rekening mee te houden dat ik zoveel mogelijk 
onherkenbaar in beeld zal zijn.

Ik heb te allen tijde het recht de hierboven aangekruiste toestemmingen, om welke 
reden dan ook, in te zien of in te trekken. ILC de Plantage neemt de plicht op zich om
uw keuze te vermelden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de
dienstverlening.

Naam Datum
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