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Toestemmingsformulier verwerking persoonsgegevens 

Ondergetekende, hierna te noemen “betrokkene”,  

Naam:  

Adres:  

Postcode:  Plaats:  

Telefoonnummer:  

E-mail adres:  

 

geeft hiermee toestemming aan, 

Bedrijfsnaam: Contrast, Consultancy & Training 

Vestigingsadres: Stevinstraat 320; 2587 EZ, ’s-Gravenhage 

Telefoonnummer: 070-3063264 

E-mail bedrijf: info@contrast-training.nl 

Contactpersoon: H.M. Lörx 

tel.nr.:  06-27.00.27.22 

e-mail : hlorx@contrast-training.nl 

 

hierna te noemen “ontvanger”, onder de onderstaande voorwaarden: 

Ik geef toestemming onder deze voorwaarden: 
a.  Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven redenen, gegevens en personen / 
instellingen. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt Contrast mij opnieuw om 
toestemming. 
b. Contrast informeert mij over de gegevens die over mij worden uitgewisseld en de gegevens 
die over mij worden geregistreerd. Dat betekent Contrast in het ‘Privacy Statement’ uitlegt om welke specifieke 
gegevens het gaat en waarom deze gegevens noodzakelijk zijn om mij bij de door mij te volgen scholing van 
dienst te kunnen zijn. 
c. Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal Contrast deze niet registreren dan wel 
verwijderen. 
e. Ik kan ervoor kiezen om Contrast geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde delen toestemming 
te geven. Contrast legt dan uit wat de gevolgen voor mijn scholing zijn als ik (voor bepaalde) gegevens, personen, 
of instellingen geen toestemming geef. Hieraan zijn kosten verbonden (zie ‘Algemene Voorwaarden’). 
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f. Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. In sommige gevallen zal het intrekken van toestemming 
gevolgen hebben voor mijn scholing. Contrast zal mij hier van geval tot 
geval over informeren. Hieraan zijn kosten verbonden (zie ‘Algemene Voorwaarden’). 
g. Deze toestemming is gedurende mijn dienstverband bij mijn zorginstelling geldig. 
 

Gegevens over mij op te nemen in een digitaal, web-based systeem:  ☐ ja ; ☐ nee 
 
Relevante gegevens mogen over mij worden opgevraagd bij: 

De instelling waar ik in dienst ben c.q. treed. :     ☐ ja ; ☐ nee 
 

Relevante gegevens mogen over mij worden verstrekt aan: 

De instelling waar ik in dienst ben c.q. treed:     ☐ ja ; ☐ nee 
 

Toestemming wordt derhalve gegeven om de persoonsgegevens, zoals hieronder verder uitgelegd, voor het 

hieronder beschreven doel op te vragen bij en te verkrijgen van scholingsinstelling Contrast. Contrast kan alleen 

de gegevens verstrekken, indien dit toegestaan is conform de geldende wet- en regelgeving, en de op te vragen 

gegevens aanwezig zijn. 

Type data De gegevens betreffen: 
- Voor- en achternaam  
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- kwalificatieniveau 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- BIG-registratienummer 
- Gegevens over uw activiteiten in onze beveiligde leeromgeving via 
onze website 
- aanwezigheid tijdens de cursus(sen) 
- vorderingen m.b.t. de cursus(sen) 
- cursusresultaten 
 

Periode moment van deelname aan de cursus. 
 

Doelbinding Deze gegevens zijn nodig t.b.v. presentielijst, toezenden 
cursusinformatie, –planning en toets/assessmentplanning, 
assessmentrapportage, terugkoppelen resultaten aan instelling, 
aanmaken certificaat, invoering accreditatiepunten in register, 
bijhouden welke cursussen al gevolgd zijn. 
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Locatie van data Binnen Nederland. 
 

Bewaartermijn De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de 
doeleinden waartoe deze verwerkt worden, doch uiterlijk binnen 15 
jaar na ontvangst van de gegevens door ontvanger. 
 

Rechten van betrokkene De betrokkene heeft te allen tijde het recht om zijn/haar data in te 
zien, te laten wijzigen of de toestemming voor gebruik daarvan in te 
trekken. Hieraan zijn kosten verbonden. Zie hiervoor de Algemene 
Voorwaarden en het document ‘Gegevensbescherming’ voor de 
uitzonderingen. 
 

Contactpersoon ontvanger De betrokkene kan voor vragen contact opnemen met: 
H.M. Lörx; E: hlorx@contrast-training.nl; M: 06-27.00.27.22 

 

Toestemming gebruik telefoonnummer en e-mailadres. 

Betrokkene geeft hierbij toestemming aan Contrast tot: 

☐  gebruik van zijn of haar telefoonnummer/e-mail door Contrast met als doel om met betrokkene contact op 

te nemen inzake de dienstverlening. 

Verplichtingen ontvanger(s) 

Deze toestemming wordt door betrokkene exclusief aan ontvanger(s) gegeven en ontslaat ontvanger(s) niet van 

zijn / hun verplichtingen te handelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens jegens de betrokkene. 

Ik vind het goed dat mijn zorginstelling c.q. opleidingsinstelling wordt geïnformeerd over: 

mijn aanwezigheid, mijn vorderingen, en mijn cursusresultaten.   ☐ ja ; ☐ nee 
 
Dit is nodig t.b.v. de bekwaamheidseisen, en de daarmee verband houdende bevoegdheidseisen, inzichtelijk 
kunnen maken voor de kwalificatie in het kader van de Wet BIG. 
 
 
Plaats: ………………... 
 
 
Datum: ………………... 
 
 
(Digitale) Handtekening voor toestemming:…………………………. ……………………………………   


