VERKLARING OP EER VAN EEN BEZOEKER

Ondergetekende (voor- en achternaam bezoeker):
..……………………..……..….…………………………………..………..........................................
Adres: …………………………………………………………………………………………………….
..……….……………………..…………………......…………………………………………………….
Telefoonnummer:
……………………………………………………..……….………………………….………………….
e-mailadres:
…………………………………………………………….….…….….……………………….…………
Bezoeker van (voor- en achternaam bewoner):
……..…….……………………………….……………………………….………………………………

bevestig hierbij dat ik, als bezoeker van deze bewoner van de woonzorgvoorziening:
-

kennis heb genomen van de mogelijke COVID-19 symptomen;
in kennis ben gesteld van de hygiënische maatregelen die moeten genomen
worden.
op de hoogte ben dat ik niet op bezoek mag komen indien ikzelf:
 nu of in de voorbije 14 dagen symptomen heb gehad die een vermoeden geven
van een besmetting van het COVID-19 virus;
of
 een positieve COVID-19 test heb gehad tijdens deze periode;
of
 tijdens de voorbije 14 dagen in nauw contact ben gekomen met een COVID-19
besmette persoon.

Opgemaakt te………………………………………………………… (plaats), op
…………………………………………… (datum).

Handtekening,

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stellen wij u in kennis van
volgende:
•
•
•

•

•
•

identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke;
WZGA vzw – Sandrine Meynendonckx – Vrijheid 100 – 2370 Arendonk
in voorkomend geval de gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming;
Katrin Reynders katrin.reynders@wzga.be
verwerkingsdoeleinden van de verklaring op eer, alsook de rechtsgrond voor de verwerking;
De gevraagde gegevens worden enkel verwerkt in het kader van contactopvolging mbt COVID-19. De
verwerkingsgrond is van algemeen (gezondheids)belang.
de ontvangers of de categorieën van ontvangers van de gegevens;
De gegevens worden (door de interne preventieadviseur) via de CRA (coördinerend en raadgevend arts)
enkel aan de overheid bezorgd, de persoonsgegevens worden intern niet verwerkt.
de bewaartermijn van de verklaring op eer of de criteria ter bepaling van deze bewaartermijn;
De contactgegevens worden maximaal voor de duur van de pandemie mbt COVID-19 bijgehouden.
de rechten van de betrokkene (inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking,…)
U hebt recht op inzage en een kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U hebt recht op
correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien
van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer
bestaat voor de verwerking of wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van
bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de
verwerking.
U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid
van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat
de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming , voor de vaststelling van de
uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een
andere persoon.
U hebt het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die
verband houden met uw bijzondere situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de
inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.
U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in
een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen
overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkregen, kunt u
uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking
van de toestemming blijft geldig.

• het recht dat de betrokkene heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw
rechten, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie),
dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte
aan te spannen.

