
AANVRAAG VOOR INZAGERECHT IN HET VDAB-DOSSIER

voor het project “transitietrajecten” voor leerlingen in de 2
de

of 3
de

graad TSO,  BSO en DBSO

Vak I wordt ingevuld door de promotor

Vak II wordt ingevuld door de leerling

VAK I: Gegevens van de promotor

I.a. Identificatie van de promotor

Naam promotor:

Bedrijfsnummer:

OE-nr van de promotor:

Naam contactpersoon:       ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer contactpersoon: ……………………………………………………………………………………………………………………………...

E-mail adres contactpersoon: …………………………………………………………………………………………………………………………………...

Uitbestedingsnummer (financieringsnummer):

I.b. Reden voor de aanvraag van inzagerechten

Het inzagerecht wordt aangevraagd in het kader van het ESF-onderwijsproject transitietrajecten enerzijds aan de in het vak I..a. vermelde

promotor en anderzijds aan de organisatie Departement Onderwijs en Vorming

OE-nr: 10003189

bedrijfsnummer 10198109-000

VAK II: Gegevens van de jongere persoonlijk en vertrouwelijk (in te vullen door de jongere)

A. Naam van de jongere (in drukletters)

Naam: Voornaam:

Rijksregisternummer: - -

B. Verblijfsadres van de jongere

Straat: nr.: bus:

Postcode: Gemeente:

Geef een telefoonnummer waar we je kunnen bereiken:

Telefoonnummer: of GSM:

(vermeld een nummer waar wij u kunnen bereiken)

HIERBIJ GEEF IK HET RECHT AAN HET DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING EN AAN DE MEDEWERKERS VAN DE IN VAK I

VERMELDE PROMOTOR OM IN FUNCTIE VAN DIT PROJECT MIJN VDAB-DOSSIER TE BEHEREN VIA MIJN LOOPBAAN VOOR

PARTNERS.

Datum: Handtekening jongere: …………………………………………………………………….

De hier verzamelde persoonsgegevens worden door deze promotor en de VDAB gebruikt om uw tewerkstellingsmogelijkheden te bevorderen. Met het oog op een zo snel en correct

mogelijke dienstverlening worden deze gegevens verwerkt en bewaard in gegevensbanken (AMI/MLBP) die eigendom zijn van de VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel.

U heeft het recht om kennis te krijgen van die gegevens en om zo nodig de verbetering ervan aan te vragen overeenkomstig de wet van 8 december 1992. Elke bijkomende inlichting kan

bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Verdere toelichting kan u bekomen bij de promotor en de plaatselijke VDAB-kantoren.


