Mauritskade 27
2514 HD Den Haag
T 070 33 66 500
E cvs@tbafbouw.nl
W www.tbafbouw.nl

Aanmeldingsformulier Mijn Loopbaan traject B

Dossiernummer:
Datum aanmelding:

Uw aanmelding wordt vertrouwelijk behandeld.
Gegevens werknemer (verplicht invullen)
Naam
Functie
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Burger Service Nummer (BSN)
E-mailadres
Valt u onder de cao Afbouw/Natuursteen?

Ja/nee

Is uw huidige werk te zwaar en wilt u ander
werk om te voorkomen dat u over een tijdje
arbeidsongeschikt raakt?
Kunt door lichamelijke klachten niet meer goed
werken?
Heeft u onlangs een PAGO gehad, zo ja rapport
meezenden.
U kunt alleen deelnemen aan traject B indien u
akkoord gaat met de privacyverklaring. In de
bijlage treft u de privacyverklaring aan. Door
het formulier te tekenen gaat u akkoord.
Datum:

Ja/nee

Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

Handtekening:
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Gegevens werkgever
Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode
Vestigingsplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Het ingevulde formulier kunt u per post of via de e-mail sturen aan:
O & O Fonds Afbouw
Mauritskade 27
2514 HD Den Haag
cvs@tbafbouw.nl
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Privacyverklaring
De bescherming van uw privacy is voor ons erg belangrijk. In deze privacyverklaring leest u
welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom we dit doen.
Overeenkomstig het bepaalde uit de cao Afbouw kunnen werknemers gebruik maken van
Mijn Loopbaan en de 80/90/100 regeling. O&O fonds Afbouw vergoedt de kosten die
hiervoor worden gemaakt. Cao-partijen Afbouw, gevestigd aan de Mauritskade 27, 2514 HD
Den Haag, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Het O&O Fonds Afbouw verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens omdat je
gebruik maakt of wil gaan maken van één van de diensten.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken
Het O&O Fonds Afbouw verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens als het nodig is
voor de dienstverlening bij individuele zaken:
• Medisch dossier.
Met welk doel en op basis van welke grondslag Mijn Loopbaan persoonsgegevens
verwerkt
Het O&O Fonds Afbouw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.
A. Voor deelname aan traject Ambitie. Daarvoor verwerken wij de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• Adres en postcode woonplaats
• E-mailadres
3

Mauritskade 27
2514 HD Den Haag
T 070 33 66 500
E cvs@tbafbouw.nl
W www.tbafbouw.nl

B. Voor deelname aan de trajecten Preventie, Bevordering duurzame inzetbaarheid,
Langdurig zieken en de 80/90/100-regeling. Daarvoor verwerken wij de volgende
gegevens:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Telefoonnummer E-mailadres
• Adres
• Postcode Woonplaats
• E-mailadres
• Medische gegevens
• Burger service nummer (BSN)
• Naam werkgever
• Adres en postcode werkgever
• E-mail werkgever
De verwerking van uw persoonsgegevens voor de hiervoor onder A en B genoemde doelen,
doen wij op basis van uw toestemming.
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Het O&O Fonds Afbouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ten aanzien van de hiervoor
onder A en B genoemde doelen, hanteren wij de volgende bewaartermijnen:
Doel

Bewaartermijn

A.

7 jaar

B.

7 jaar

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Het O&O Fonds Afbouw verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor
het realiseren van het doel van de verwerking of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. De derden zijn Savantis en Pre Sense die door het O&O Fonds Afbouw worden
ingeschakeld voor de begeleiding van de deelnemers aan de trajecten. Aan APG worden
persoonsgegevens doorgegeven als de desbetreffende persoon mag deelnemen aan de
80/90/100 regeling.
Met Savantis en Pre Sense die uw gegevens verwerken in opdracht van het O&O Fonds
Afbouw, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor een zelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
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Cookies
Het O&O Fonds Afbouw maakt geen gebruik van cookies.
Recht op inzage, wijzigen/corrigeren of verwijderen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen/corrigeren of te
verwijderen alsmede uitleg te krijgen wat we met deze persoonsgegevens doen.
Daarnaast heb je het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door O&O Fonds Afbouw.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het O&O Fonds Afbouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met het O&O Fonds Afbouw.
Contactgegevens:
O&O Fonds Afbouw
Mauritskade 27
2514 HD Den Haag
info@tbafbouw.nl
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