Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens deelnemer
OOM Nederland Leert Sectoraal Maatwerk 2021NLLD2028864
Je gaat scholing of begeleiding volgen bij een opleider of begeleider.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betaalt dit traject gedeeltelijk, OOM betaalt het andere
deel zodat voor jou er geen kosten zijn voor de opleiding en/of het advies traject. OOM ontvangt hiervoor een subsidie.
Voordat u kunt deelnemen aan een activiteit, vragen we uw toestemming voor een aantal zaken:

1. Inzage in het scholings- of begeleidingstraject
SZW kan bij OOM een controle uitvoeren. Hiermee wordt vastgesteld of de activiteit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en of het volgens de regels is gebeurd. Daarvoor zijn onder andere je BSN nodig en afgifte van het bewijs van
afronding. De controlerende ambtenaar van SZW heeft een geheimhoudingsplicht. Hij zal je gegevens niet delen met
derden.

2. Benadering voor onderzoeksdoeleinden door het door het ministerie ingeschakelde onderzoeksbureau
en medewerking aan onderzoek
Het ministerie wil graag weten wat de scholing de deelnemers heeft opgeleverd. Daarom zal een onderzoeksbureau de
regeling in opdracht van het ministerie evalueren. Het onderzoeksbureau dat de evaluatie gaat uitvoeren kan contact
met je opnemen om mee te werken aan de evaluatie. Daarvoor is het nodig dat zij beschikken over jouw contactgegevens. Deze gegevens worden anoniem verwerkt.
Door dit formulier te ondertekenen, geef je toestemming. Je vindt het goed dat jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor controles die worden uitgevoerd door SZW of voor het onderzoek dat wordt uitgevoerd door een door SZW
aan te wijzen onderzoeksbureau. Je toestemming geldt alleen voor deze twee doelen. Deze toestemming is twee jaar
geldig.
Als je geen toestemming geeft, kan OOM geen subsidie ontvangen voor de scholingsactiviteit en kan dit niet kosteloos
worden aangeboden.

Plaats en datum
Naam deelnemer
Burgersericenummer
deelnemer
Handtekening

Plaats hier je handtekening

Je kunt dit formulier op verschillende manieren invullen.
Digitaal:
•
Download het bestand op je computer.
•
Typ alle informatie in de daarvoor bestemde velden.
•
Plaats je handtekening, dit kan zowel door een afbeelding of je digitale handtekening te plaatsen in het linker
handtekeningenveld of gebruik een digitale ID in het rechter handtekeningenveld.
•
Sla het bestand op op je computer en e-mail dit, samen met de ingevulde toestemmingsverklaring en een kopie
van je ID-bewijs naar: nlleertdoor@oom.nl.
Printen:
•
Je kunt het formulier ook uitprinten en met de hand invullen. Scan het ingevulde formulier en e-mail dit, samen met de
ingevulde toestemmingsverklaring en een kopie van je ID-bewijs naar: nlleertdoor@oom.nl of per post naar: De Metaal
Leert Door, Postbus 56, 5500 AB Veldhoven
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