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INSTEMMING VOOR TOEGANG TOT, COMMUNICATIE EN VERWERKING VAN 
PERSOONLIJKE INFORMATIE 

 

Ik, ondergetekende 

 

Voornaam Naam 

Naam van vader Naam van moeder 

Geboortedatum  Geboorteplaats (land) 

Nationaliteit Referentienummer NANSEN 

Referentienummer O.V. Referentienummer CGVS 

Indien beschikbaar, referentienummer(s) in derde land(en) (vermeld eveneens het derde land) 

Stem ermee in dat de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen 

(UNHCR) en haar partnerorganisatie NANSEN volledige toegang hebben tot persoonlijke 

data, documenten en andere relevante informatie betreffende mijn asielaanvraag en verblijf 

in België of enig ander land om bijstand te verlenen in mijn asiel- of detentieprocedure of 

voor het specifieke doel hieronder beschreven:  

________________________________________________________________________ 

Ik stem ermee in dat UNHCR en haar partnerorganisatie NANSEN deze informatie kunnen 

gebruiken in overleg met elke andere derde partij, met inbegrip van de overheid van elk land 

buiten het land van mijn herkomst voor dezelfde doeleinden als hierboven beschreven. 

Bovendien stem ik ermee in dat in het kader van de uitvoering van haar statutaire 

doelstellingen NANSEN mijn persoonlijke data en andere informatie kan delen met het oog 
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op wetenschappelijke onderzoek en voor pedagogisch doelstelingen (universitaire legal 

clinics) op voorwaarde dat deze gegevens vertrouwelijk behandeld zullen worden door de 

wetenschappelijke partner en binnen een vooraf door NANSEN bepaald kader. 

Ik begrijp dat het feit dat UNHCR en haar partnerorganisatie NANSEN data verzamelen niet 

automatisch betekent dat zij ook zullen tussenkomen in mijn dossier.  

Ik begrijp dat het belangrijk is juiste en volledige informatie ter beschikking te stellen. 

Ik begrijp dat alle informatie die ik ter beschikking stel aan UNHCR vertrouwelijk wordt 

gehouden en dat de verwerking en overdracht van mijn persoonlijke gegevens strikt 

gereguleerd zijn door UNHCR, op basis van haar beleid inzake gegevensbescherming (Data 

Protection Policy) en dat maatregelen zullen worden getroffen om de gegevens veilig te 

bewaren zodat verspreiding of toegang zonder instemming verhinderd wordt. 

Ik begrijp dat alle informatie die ik ter beschikking stel van NANSEN vertrouwelijk wordt 

gehouden en dat de verwerking en overdracht ervan strikt gereguleerd zijn door NANSEN in 

overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data 

Protection Regulation) 2016/679 en dat maatregelen zullen worden getroffen om de 

gegevens veilig te bewaren zodat verspreiding of toegang zonder instemming verhinderd 

wordt. 

Ik weet dat ik opmerkingen kan maken over de verzameling, juistheid en gebruik van mijn 

data voor UNHCR en NANSEN en dat ik klacht kan indienen wat dit betreft bij NANSEN of 

bij het bureau van UNHCR Brussel, of in vertrouwen, bij het bureau van de Inspecteur-

Generaal, gevestigd in de UNHCR-hoofdzetel in Genève. 

Datum & plaats  Handtekening & naam 

 

Dit document is voor mij vertaald in het:  
________________________________________________ 

VOOR VOOGDEN 

In het geval dat de verzoeker geen 18 jaar oud is of op een andere manier niet in staat is om 

toestemming te geven en begeleid wordt door een wettelijk aangestelde voogd:  
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Ik bevestig dat ik de verzoeker uitgelegd heb en raad gegeven heb over de inhoud van dit 

document in de mate van het mogelijke, rekening houdende met zijn/haar leeftijd en rijpheid 

en zijn/haar belang. 

Ik geef UNHCR en haar partnerorganisatie NANSEN de toestemming voor de toegang tot en 

de overdracht van informatie in verband met dit kind [en zijn/haar familieleden] zoals 

hierboven beschreven. 

 

Datum & tijd  Naam van voogd & handtekening 

 

VOOR PERSONEEL VAN NANSEN 

In het geval dat de verzoeker geen Nederlands verstaat, of waar de verzoeker geen 18 jaar 

heeft en geen wettelijke voogd heeft toegewezen: 

Ik bevestig dat ik de verzoeker uitgelegd heb en raad gegeven heb over de inhoud van dit 

document in een taal die verzoeker begrijpt en op een manier aangepast aan zij/haar leeftijd 

en rijpheid, ofwel op directe wijze of via een tolk en dat hij/zij de mogelijkheid heeft gekregen 

om vragen te stellen en die beantwoord werden voor het verkrijgen van de vingerafdruk of 

handtekening.  

 

Datum & plaats  Naam personeel (titel) & handtekening 
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