DIENST TEWERKSTELLING EN OPLEIDING
PRIVACYVERKLARING (14-06-2018)
Privacy: welke informatie heeft de dienst Tewerkstelling en Opleiding (T&O) van
Welzijnsregio Noord-Limburg?
Via de dienst T&O kan u begeleiding krijgen rond tewerkstelling en opleiding. Deze begeleiding
houdt ook in dat er met uw toestemming informatie, gegevens van u kunnen worden ontvangen,
gedeeld en verwerkt. Dit om u op een goede en correcte manier te begeleiden naar werk
en/opleiding of om uw rechten op maatregelen na te gaan.
Het is niet de bedoeling dat organisaties informatie over u opvragen of verspreiden aan
personen en bedrijven die geen goede reden hebben om uw informatie te krijgen. Daarom is er
de privacywet die u beschermt.
Welke informatie gebruikt de dienst T&O van u?


















identificatiegegevens
rijksregisternummer
adres- en contactgegevens
uw nationaliteit, verblijfsstatuut
uw burgerlijke staat, gezinssamenstelling, opvang kinderen
uw inkomensstatuut en eventuele deelname aan schuldbemiddeling
uw vervoersmogelijkheden
uw huisvesting
uw taal/reken/ICT vaardigheden
uw gezondheid
uw persoonlijke en professioneel netwerk
uw daginvulling/hobby's
uw studies/opleidingen
uw stages/werkervaring
uw jobdoelwit
uw sollicitatie ervaringen en vaardigheden

Tijdens de begeleiding krijgen we ook steeds nieuwe informatie over u of kunnen uw gegevens
wijzigen.
Als uw begeleiding stopt, bewaren wij uw gegevens in een archief volgens de richtlijnen van
onze controlerende overheidsinstanties.

Met welke diensten kunnen we met uw toestemming informatie delen, opvragen?








VDAB en andere organisaties voor arbeidsbegeleiding- en bemiddeling
Het OCMW
Werkplaatsen
Interimkantoren
Onderwijs-, opleidingsinstanties
Gezondheids- en welzijnsinstanties
Overheids en sociale zekerheidsinstanties

Kunt u uw informatie controleren en aanpassen?
Ja, dat kan. Op uw vraag kan u uw informatie inkijken en controleren. Stuur hiervoor een e-mail
naar tewerkstelling@welzijnsregio.be of een brief naar dienst Tewerkstelling en Opleiding,
Kerkstraat 1 te 3910 Neerpelt.
Is iets niet correct? Dan kunt u dit laten aanpassen. De foutieve informatie gebruiken wij niet
meer.
Bent u niet akkoord met hoe wij informatie verwerken?
Vindt u dat de dienst T&O onterecht informatie heeft? Dan kunt u ons vragen om deze
informatie te wissen of om ze te bewaren, maar niet meer te gebruiken. Het weigeren van de
informatieverwerking kan gevolgen hebben voor uw begeleiding bij de dienst T&O.
Ook kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via
commission@privacycommission.be of via brief naar Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.
Vermeld in deze e-mail of brief waarom u niet akkoord bent. De Gegevensbeschermingsautoriteit zal uw klacht behandelen.
Meer informatie over privacy?
Heeft u vragen over de registratie, delen, verwerking van uw informatie?
Dan kunt u een mail sturen naar privacy@welzijnsregio.be .
Heeft u algemene vragen over privacy?
Dan kunt u terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie vindt u op
www.privacycommission.be.

Ondergetekende verklaart dat hij/zij akkoord is met de gegevensverwerking conform de wet op
de privacy bij de dienst T&O.
Opgemaakt te Neerpelt in tweevoud op

Naam en handtekening

