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Toestemmingsformulier medewerkers 
 
 
Happy Move is een zorgorganisatie die begeleiding biedt aan jongeren en volwassenen met een 
autisme spectrum (en / of aanverwante) stoornis. 
Postadres: Jeugdspeelpark, Vreedebestpad 10, 3342 AP Hendrik-Ido-Ambacht. 
Bezoekadres: Jeugdspeelpark, Vreedebestpad 10, 3342 AP Hendrik-Ido-Ambacht. 
 
Happy Move verwerkt gegevens van medewerkers in lijn met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Zij verwerkt zo min mogelijk gegevens. Hieronder volgt een overzicht van 
de gegevens die Happy Move verzamelt en de doeleinden waarvoor zij gebruikt worden. Tevens 
wordt aangegeven met welke partij Happy Move de gegevens deelt. De gegevens heeft Happy 
Move nodig voor de correcte uitvoering van de arbeidsovereenkomst en zijn opgeslagen in het 
medewerkersdossier. 
 
 

Persoonsgegevens Doel Gedeeld met 

NAW-gegevens Uitvoering arbeidsovereenkomst Salarisadministrateur 

Telefoonnummer Uitvoering arbeidsovereenkomst  

E-mailadres Uitvoering arbeidsovereenkomst Salarisadministrateur 

Geslacht Uitvoering arbeidsovereenkomst Salarisadministrateur 

Geboortedatum Uitvoering arbeidsovereenkomst Salarisadministrateur 

Geboorteplaats  Salarisadministrateur 

Nationaliteit Wettelijke verplichting Salarisadministrateur 

BSN Uitvoering arbeidsovereenkomst Salarisadministrateur 

Burgerlijke staat Uitvoering arbeidsovereenkomst Salarisadministrateur 

Kopie geldig identiteitsbewijs Wettelijke verplichting  

ID-soort Wettelijke verplichting Salarisadministrateur 

ID-nummer Wettelijke verplichting Salarisadministrateur 

Geldigheid ID Wettelijke verplichting Salarisadministrateur 

Bankrekeningnummer Uitvoering arbeidsovereenkomst Salarisadministrateur 

VOG Veiligheid i.v.m. werken in 
gezondheidszorg en welzijn van 
mens en dier 

 

Diploma Verantwoording genoten 
opleiding(sniveau) 

 

Referenties Vaststellen geschiktheid voor de 
functie 

 

Kopie geldig rijbewijs Verantwoording veilig mogen 
vervoeren collega’s en 
deelnemers  

 

Datum in dienst Uitvoering arbeidsovereenkomst Salarisadministrateur 

Contractsoort Uitvoering arbeidsovereenkomst Salarisadministrateur 

Functie Uitvoering arbeidsovereenkomst Salarisadministrateur 

Salaris Uitvoering arbeidsovereenkomst Salarisadministrateur 

Arbeidsduur Uitvoering arbeidsovereenkomst Salarisadministrateur 
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Voor de verwerking van gegevens met andere doeleinden is toestemming nodig. De toestemming kan 
te allen tijde worden herroepen middels het Herroepingsformulier toestemming medewerkers, 
welke te vinden is op het inloggedeelte van de website voor medewerkers.  Bij uitdiensttreding 
worden uitsluitend die gegevens bewaard, waartoe Happy Move binnen een wettelijke  termijn 
verplicht is. 
 

Gegevens Doel Toestemming 

Naam Opname in de Medewerker 
contactlijst collega’s 

☐Ja    ☐Nee 

Telefoonnummer Opname in de Medewerker 
contactlijst collega’s 

☐Ja    ☐Nee 

Zakelijk e-mailadres Opname in de Medewerker 
contactlijst collega’s 

☐Ja    ☐Nee 

Geboortedatum Attentie vanuit Happy Move op 
verjaardag 

☐Ja    ☐Nee 

Pasfoto Plaatsing op de website, zodat 
deelnemers weten wie zij 
binnen Happy Move tegen 
kunnen komen. 

☐Ja    ☐Nee 

 
 
Naam: 
Datum: 

- Verklaart bovenstaande gelezen en begrepen te hebben; 
- Gaat akkoord met verwerking van bovengenoemde gegevens door Happy Move voor 

bovengenoemde doeleinden. 
 
Handtekening: 


