AANVRAAGFORMULIER REÏNTEGRATIEBIJDRAGE
ARTIKEL 67A LID 6 SUB B CAO
1. Naam, adres en telefoonnummer
van het bedrijf
2. Werkgeversnummer Mn Services
3. Naam en adres van de betrokken
werknemer
4. Werknemersnummer Mn Services
5. Datum aanvang
arbeidsongeschiktheid

(NB: niet het gehele rapport van het
reïntegratiebedrijf meesturen. Uitsluitend de
conclusies van het reïntegratiebedrijf of 1e spoor
wel/niet mogelijk is en wanneer de werknemer
arbeidsongeschikt is geworden!)

6. Betrokken arbodienst
7. Betrokken reïntegratiebedrijf
8. Datum start van de
werkzaamheden door het
reïntegratiebedrijf
9. Naam nieuwe werkgever
10. Datum einde dienstverband
11. Datum ingang nieuw
dienstverband
(NB: kopie van geldig contract bijvoegen!)

12. bankrekeningnummer
van het bedrijf
Werkgever verklaart akkoord te zijn met de afspraken over de gezamenlijke
verwerking van persoonsgegevens, zoals opgenomen in de Bijlage.
Datum aanvraag:
Plaats:
Functie aanvrager:

Handtekening:

Firmastempel:

Stichting Vakraad
Postbus 93235, 2509 AE Den Haag

Stempel van
het reïntegratiebedrijf:

V01092020

BIJLAGE V01092020
Afspraken over gezamenlijke verwerking persoonsgegevens
1

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Bij aanmelding en in het kader van de uitvoering
van het in het Aanmeldformulier genoemde Reintegratieproduct verwerken Werkgever en
Vakraad (hierna "Partijen", of individueel
"Partij") persoonsgegevens van de werknemers.
Omdat beide Partijen samen het doel en
middelen voor de verwerking van die
persoonsgegevens bepalen, zijn zij als
gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken te
kwalificeren in de zin van de Algemene
verordening
gegevensbescherming
(AVG).
Daarom zijn Partijen verplicht om onderling
afspraken te maken met betrekking tot hun
verantwoordelijkheden jegens elkaar en hun
rollen en verplichtingen ten aanzien van de
betrokkenen. Deze bijlage bevat deze afspraken.

2

Verwerking van persoonsgegevens

2.1

Partijen zullen de persoonsgegevens uitsluitend
openbaren aan hun medewerkers en
onderaannemers die
toegang tot de
persoonsgegevens nodig hebben voor de
uitvoering van hun verplichtingen met
betrekking tot het Re-integratieproduct, en voor
het overige geheim houden, behoudens op hen
rustende afwijkende wettelijke verplichtingen.

3.3

Partijen zullen elkaar alle redelijkerwijs te
verwachten assistentie verlenen en alle
noodzakelijke of door de andere Partij gevraagde
informatie met de ander delen, opdat elke Partij,
indien van toepassing, de mogelijk getroffen
betrokkenen en de Autoriteit Persoonsgegevens
tijdig kan informeren over het datalek. Partijen
zullen met elkaar in overleg treden over de wijze
waarop en wanneer de betrokkenen worden
geïnformeerd.

4

Informatieplicht jegens betrokkenen
Vakraad zal de betrokkenen informeren over de
verwerking van hun persoonsgegevens, tenzij de
betreffende verwerking van persoonsgegevens
plaatsvindt in het kader van een (onderdeel) van
het re-integratieproduct waarvoor Vakraad niet
de verwerkingsverantwoordelijke is.

5

Rechten van betrokkenen

5.1

Partijen verlenen elkaar over en weer volledige
medewerking opdat zij elk kunnen voldoen aan
de op hen rustende wettelijke verplichtingen als
gezamenlijk
verwerkingsverantwoordelijken
indien een betrokkene jegens een Partij zijn
rechten uitoefent op grond van het toepasselijke
privacy recht.

Partijen zullen de verplichtingen die zijn
vastgelegd in deze bijlage opleggen aan hun
medewerkers en eventueel door hen
ingeschakelde onderaannemers, voor zover zij
niet reeds door een passende wettelijke
verplichting
van
vertrouwelijkheid
zijn
gebonden. Partijen dragen er zorg voor dat deze
door hen ingeschakelde medewerkers en
onderaannemers aan deze verplichtingen
voldoen.

5.2

Onverminderd hun verplichtingen uit deze
bijlage, erkennen Partijen dat aan de
betrokkenen hun rechten uit hoofde van het
toepasselijke privacy recht jegens Partijen niet
kunnen worden ontzegd.

3

Melden van datalekken

[Werkgever]

3.1

Partijen zullen adequate procedures in stand
houden die erop gericht zijn om alle datalekken
te detecteren en daarop actie te ondernemen,
daaronder
begrepen
procedures
voor
preventieve en corrigerende acties, en ook ter
voorkoming van herhaling van enige datalekken.
Deze procedures zijn zodanig ingericht dat beide
Partijen in staat zijn om aan hun wettelijke
meldplichten inzake datalekken te voldoen.

____________________

2.2

3.2

VERKLARING VOOR AKKOORD:

Naam:
Functie:
Datum:

Zodra een van de Partijen een datalek detecteert
of redelijkerwijs vermoedt dat een datalek zich
heeft voorgedaan, zal die Partij de andere Partij
hierover onmiddellijk, en in ieder geval binnen 24
uur na detectie of vermoeden van een datalek,
informeren.
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