TOESTEMMINGSFORMULIER ‘VERKIEZING SOCIAAL
WERKER VAN HET JAAR’
FCB is namens het Platform Arbeidsmarkt Sociaal Werk de ‘verwerkersverantwoordelijke’ in de zin van
artikel 26 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot de te verwerken
persoonsgegevens in het kader van de Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar (de Verkiezing).
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijke persoon is of kan worden geïdentificeerd.
Toestemming en deelname verkiezing
FCB is binnen het wettelijk kader van de AVG verplicht uw toestemming te vragen om uw
persoonsgegevens te mogen verwerken in het kader van de Verkiezing. De toestemming betreft zowel
de Voordrachtfase, de Nominatiefase als de Genomineerdenfase.
Indien u deze toestemming niet kunt of wilt verlenen dan is deelname aan de Verkiezing helaas niet
mogelijk. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken door contact op te nemen met FCB via
sociaalwerkervanhetjaar@fcb.nl. Na intrekking van uw toestemming is deelname aan de Verkiezing niet
langer mogelijk.
Informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens per fase
De Verkiezing kent 3 fases. In deze fases zijn uw gegevens beschikbaar voor de leden van de jury en
overige bij de organisatie van de Verkiezing betrokkenen.
Per fase omvat de toestemming het volgende:
•

Voordrachtfase
a. Doeleinde: Potentiële kandidaten te kunnen laten voordragen en nomineren voor de Verkiezing.
b. Type persoonsgegevens:

•

-

de voor- en achternaam;

-

het (zakelijke) e-mailadres en rechtstreeks telefoonnummer;

-

de functie, de werkgever en de relatie tussen voordrager en kandidaat;

Nominatiefase
c. Doeleinde: Deelname aan de Verkiezing door de selectie van genomineerden mogelijk te maken
en publiciteit voor te bereiden.
d. Type persoonsgegevens van de voorgedragene:
-

De gegevens uit de Voordrachtfase;

-

De (zakelijke) contactgegevens;

-

De gegevens van de organisatie waar u in dienst bent;
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-

De functies en eventuele nevenfuncties die u vervult;

-

Informatie uit de voordracht die de criteria voor de verkiezing ondersteunen;

-

Foto, film en overig materiaal in voor de Verkiezing relevante media;

-

Al het overige gevraagde materiaal dat of in lijn ligt met bovenstaande punten of wordt
toegelicht in het belang van het kunnen maken van een afweging door de jury.

•

Genomineerdenfase
e. Doeleinde: Het organiseren van de Verkiezing, waaronder de beoordeling door juryleden en het
promoten van de genomineerden. Het kunnen communiceren en publiceren over de winnaar
en de overige genomineerden van de Verkiezing. En het mogelijk maken dat de rechten en
verplichtingen door hen worden uitgevoerd. Dit behelst tevens de begeleiding die zij daarbij
ontvangen.
f.

Type persoonsgegevens:
-

De gegevens uit de nominatiefase;

-

Aangevuld met al het materiaal dat in de genomineerdenfase en erna wordt geproduceerd en
door FCB alsmede door u zelf of uw organisatie wordt gepubliceerd ter ondersteuning van de
Verkiezing. Voor het specifieke voor en na de Verkiezing geproduceerde materiaal vindt altijd
een check op juistheid plaats bij de genomineerde voor publicatie.

Tijdig toezenden toestemmingsformulier
Dit toestemmingsformulier dient direct na uw voordracht volledig ingevuld en ondertekend te worden
gemaild naar: sociaalwerkervanhetjaar@fcb.nl.
Toestemming kandidaat
Door ondertekening van dit formulier verklaar ik, kandidaat, dat ik toestemming verleen voor het
verwerken van mijn persoonsgegevens zoals in dit formulier omschreven.
Naam:
Naam organisatie:
Adres (zakelijk):
E-mailadres (zakelijk): 		
Datum: 		
Handtekening:

Alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Verkiezing is te vinden in het
Privacy Statement ‘Verkiezing Sociaal Werker van het Jaar’ dat op onze website staat.

verstuur
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