Model toestemmingsverklaring
Melden persoonsgegevens bij CoMensha ten behoeve van registratie van aard en omvang
slachtofferschap loverboys/mensenhandel
(voor cliënten van 16 jaar of ouder)
- Ik ben door een medewerker van [naam van de organisatie] in een gesprek [datum] op de hoogte gebracht van
• het doel van melden
• welke gegevens worden gemeld
• de wijze van melden (inclusief het doornemen van het meldformulier)
• wat er met mijn persoonsgegevens gebeurt
• hoe mijn privacy wordt gewaarborgd
- Ik heb de informatiebrochure ontvangen
- Ik geef uit vrije wil toestemming om de volgende gegevens te melden bij CoMensha
Algemene gegevens;
Geboorteplaats; geboortedatum; nationaliteit; geslacht

 ja

 nee

Inhoudelijke gegevens;
 ja  nee
Vorm van uitbuiting; subsector; gemeente van uitbuiting; leeftijd bij start slachtofferschap; duur
slachtofferschap; gemeente van werving; manier van werving; herhaald slachtofferschap; aangifte bij de
politie (i.v.t.); actuele hulpvorm; startdatum actuele hulpvorm.

Datum: ___ /___ /___
Naam van medewerker uit de organisatie:

Naam van de cliënt:

Handtekening:

Model toestemmingsverklaring
Melden persoonsgegevens bij CoMensha ten behoeve van registratie van aard en omvang
slachtofferschap loverboys/mensenhandel
(voor ouders cq. voogd van cliënten tot 16 jaar)
- Ik ben door een medewerker van [naam van de organisatie] in een gesprek [datum] op de hoogte gebracht van
• het doel van melden
• welke gegevens worden gemeld
• de wijze van melden (inclusief het doornemen van het meldformulier)
• wat er met deze persoonsgegevens gebeurt
• hoe de privacy wordt gewaarborgd
- Ik heb de informatiebrochure ontvangen
- Ik geef uit vrije wil toestemming om de volgende gegevens van [naam cliënt] te melden bij CoMensha
- Ik geef uit vrije wil toestemming om de volgende gegevens te melden bij CoMensha
Algemene gegevens;
Geboorteplaats; geboortedatum; nationaliteit; geslacht

 ja

 nee

Inhoudelijke gegevens;
 ja  nee
Vorm van uitbuiting; subsector; gemeente van uitbuiting; leeftijd bij start slachtofferschap; duur
slachtofferschap; gemeente van werving; manier van werving; herhaald slachtofferschap; aangifte bij de
politie (i.v.t.); actuele hulpvorm; startdatum actuele hulpvorm.

Datum: ___ /___ /___
Naam van medewerker uit de organisatie:

Naam/namen van de ouder(s)/voogd(en):

Handtekening(en):

