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Model formulier geïnformeerde toestemming voor studies die enkel in voorzieningen van 

vzw Emmaüs uitgevoerd worden (monocentrische bachelorproef zonder geneesmiddelen) 

 

Dit formulier beoogt u op een transparante en heldere wijze te informeren over hoe “ de 

onderzoekers”, in het kader van deze studie, uw persoonsgegevens verwerken en uw toestemming 

vragen voor deze verwerking.  Met “persoonsgegevens” bedoelen wij elke informatie die het 

mogelijk maakt om u, rechtstreeks dan wel onrechtreeks, te identificeren. De “verwerking” van uw 

persoonsgegevens dekt elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot 

persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt, tot het verzamelen, bewaren, gebruiken, 

updaten, consulteren of wissen van persoonsgegevens. 

 

De studie …………………………………………………………..… <titel / naam van de studie> wordt uitgevoerd in 

opdracht van ………..……………………………………………….……..<naam, functie onderzoeker> en betreft het 

volgende: 

<korte beschrijving van de doelstelling, duur en inhoud van de studie>………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………..………. 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………..………. 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………. 

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel in het kader van deze studie en op basis van uw 

expliciete toestemming. In deze studie verwerken wij volgende persoonsgegevens (<schrap/vul 

aan in onderstaande tabel>): 

 

welke categorieën? welke persoonsgegevens 

contactgegevens naam, adres, e-mail, telefoonnummer, rijksregisternummer,  … 

financiële gegevens prestaties, producten, betalingen, … 

medische gegevens allergieën, diagnoses, resultaten, zorgplan, medicatie, … 

andere gegevens … 

 

Wanneer wij uw persoonsgegevens aan derden overmaken, geven wij hen alleen toegang tot de 

gegevens die ze nodig hebben om hun opdracht te vervullen en zullen wij hen wijzen op hun plicht  

om de privacywetgeving te respecteren op basis van wettelijke of professionele verplichtingen of 

op basis van contractuele afspraken. 

 

Wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden door een onderaannemer in een land dat niet 

hetzelfde niveau van bescherming garandeert als de Europese Unie, dan zullen wij de nodige 

maatregelen treffen om een passend beschermingsniveau te bieden (bv. via contractuele 

maatregelen, in gecodeerde vorm,…). 

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor wij uw 

persoonsgegevens verzamelen, voor zover er geen wettelijke bepaling bestaat die ons verplicht uw 

gegevens langer te bewaren. 

 

Wij beschouwen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en zullen uw gegevens niet 

verkopen of uitlenen aan andere organisaties of bedrijven. 

 

Wij hebben tevens passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 

persoonsgegevens te beschermen tegen oneigenlijk gebruik, ongeoorloofde inzage of verlies. 
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U hebt recht op inzage, kopie en verbetering van uw gegevens. U kan ons vragen uw gegevens te 

laten verwijderen. Daarvoor dient u een duidelijk verzoek te richten waarin u aangeeft wat u wenst 

te weten, verbeteren of verwijderen. In geval van verwijdering wordt uw deelname aan de studie 

stopgezet. 

 

Indien u bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u ons verzoeken om deze 

verwerking te stoppen. Ook dan wordt uw deelname aan de studie stopgezet. Dit doet echter geen 

afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die reeds plaatsvond vóór de intrekking 

van uw toestemming. 

 

Ook kan u de door u verstrekte gegevens door ons laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht 

rechtstreeks aan een andere partij. 

 

Hebt u een vraag of een opmerking over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan 

rechtstreeks contact met de opdrachtgever van deze studie; zoals hierboven aangegeven. 

Daarnaast kan u contact opnemen met de functionaris voor de gegevensbescherming (DPO) van 

Emmaüs vzw, data protection officer, Edgard Tinellaan 1c te 2800 Mechelen of per e-mail  

dpo@emmaus.be. 

 

U hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de 

toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

 

 

Ik stem in met deelname aan de studie en het verwerken van mijn persoonsgegevens:                 

ja / nee                   (schrappen wat niet past) 

 

Naam en Voornaam (deelnemer): 

................................................................................................ 

 

Handtekening (deelnemer): …………………………........................  

 

 

Opgemaakt te …………………..........................op datum van ……/….…/........ 

 

 

Ondergetekende bevestigt hiervan één origineel exemplaar ontvangen te hebben: 

Naam, voornaam en handtekening 

 

……………………………………………………………………………………………………. 
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