
  

Opdrachtbevestiging 

§ 1 

Met dit formulier Pomoc Westland geef ik opdracht om gegevens over mij te 
verwerken en te delen met de betrokken instanties. Het kan gaan om gegevens 
over mij die door Pomoc Westland worden geregistreerd, gegevens die worden 
opgevraagd bij andere hulpverleners of instellingen cq bedrijven of gegevens 
over mij die door Pomoc Westland worden verstrekt aan andere. 

Ik geef opdracht onder deze voorwaarden: 

❖ Pomoc Westland informeert mij over de gegevens die over mij worden 
uitgewisseld en de gegevens die over mij worden geregistreerd. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat Pomoc Westland mij uitlegt om welke 
specifieke gegevens het gaat en waarom deze gegevens noodzakelijk zijn 
om mij te kunnen helpen. 

❖ Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal Pomoc Westland deze niet 
registeren dan wel verwijderen. 

❖ Ik mag mijn opdracht op elk moment intrekken. In sommige gevallen zal 
het intrekken van mijn opdracht gevolgen hebben voor mijn 
hulpverlening. 

❖ Deze opdracht is een jaar geldig. 

Gegevens mogen worden opgenomen in de systemen van Jortt en Wolters 
Kluwer en andere software en meld me tevens aan voor de nieuwsbrief welke 
Pomoc Westland gebruikt om hun dienstverlening te optimaliseren. 

§ 2 

Om in naam van de Opdrachtgever te handelen in alle zaken omtrent: 
Belastingdienst, UWV, SVB, Gemeentes, verzekeraars, nutsbedrijven, banken, 
commerciële instellingen, juridische zaken en schuldeisers. 

§ 3 

Met ingang van deze toestemming cq machtiging vervallen per omgaande alle 
eerder verleende toestemmingen en machtigingen van deze cliente aan uw 
organisatie 

§ 4 

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit onze 
dienstverlening. 

Voor de uitvoering van de met u overeengekomen dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij werken volgens de regelgeving van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij wijzen u op ons privacyreglement en de formulieren waarmee u uw rechten kunt uitoefenen. 
Deze zijn te vinden op onze website https://pomoc-westland.nl/kontakt/privacy-nl-avg



!  

Machtiging/Pelnomocnictwo 

Opdrachtgever: 

Zleceniodawca: 

A.  De heer / mevrouw 

  Pan / Pani  ! ! :_____________________________________ 22

  Adres 

  Adres   :_____________________________________ 

  Postcode / Woonplaats 

  Kod pocztowy /Miasto :_____________________________________ 

  Land 

  Land   :_____________________________________ 

  BSN (SOFI) nummer 

  Numer BSN (SOFI) :_____________________________________ 

  Geboortedatum 

  Data urodzenia  :_____________________________________ 

Opdrachtnemer: 

Zleceniobiorca: 

B.  Pomoc Westland 

 Laan der Verenigde Naties 83 

 2694 KD  ’s-Gravenzande 

 Becon nummer: 669015 

Verwerkers persoonsgegevens 

Dane osobowe przetwarzających  : Elwira Zielinska en Sebastiaan Winkelman 

  Voor akkoord opdrachtgever  Voor akkoord Opdrachtnemer 

  Do Zatwierdzenia zleceniodawcy:  Do zatwierdzenia zleceniobiorcy 

Datum / Data___________________________  __________________________ 

Plaats / Miejscowosc______________________  __________________________ 

Handtekening / Podpis___________________  __________________________ 

        Namens Pomoc Westland

Voor de uitvoering van de met u overeengekomen dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij werken volgens de regelgeving van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij wijzen u op ons privacyreglement en de formulieren waarmee u uw rechten kunt uitoefenen. 
Deze zijn te vinden op onze website https://pomoc-westland.nl/kontakt/privacy-nl-avg


