SectorplanPlus wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van het
Ministerie van VWS

Deelnemersverklaring

Gegevens ingelezen vanuit portal SPP

Geachte deelnemer,
De opleiding(en) die u gaat volgen of heeft gevolgd wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport in het kader van het project SectorplanPlus. Om deze subsidie ook daadwerkelijk te ontvangen moet uw
werkgever voldoen aan bepaalde administratieve voorwaarden en wordt er van de deelnemers een aantal gegevens
vastgelegd. Conform de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens, danwel de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) stellen wij u hierbij op de hoogte dat uw werkgever onderstaande gegevens uitsluitend
gebruikt voor het verkrijgen van de betreffende subsidie. Tevens wordt, voor het verkrijgen van de subsidie, dit formulier,
kopieën van uw loonstroken, behaalde diploma en/of presentielijsten vastgelegd in de projectadministratie (digitaal
portaal). Via ondertekening van dit document bevestigt u uw deelname aan een opleiding, welke subsidiabel is in het kader
van het SectorplanPlus.
Uw werkgever verstrekt bovengenoemde (persoons)gegevens aan RegioCoöp, de coöperatie van de 14 regionale
werkgeversorganisaties. RegioCoöp heeft van VWS een beschikking gekregen voor subsidie in het kader van
SectorplanPlus. Uw persoonsgegevens zijn nodig om te kunnen beoordelen en besluiten of de instelling waar u werkzaam
bent in aanmerking komt voor financiële ondersteuning voor de opleiding(en) die u gaat volgen of heeft gevolgd. Daarnaast
heeft RegioCoöp uw persoonsgegevens nodig om aan haar wettelijke, administratieve verplichting te kunnen voldoen. Op
de volgende pagina staat hierover een toelichting.
Wij verzoeken u om onderstaande gegevens in te vullen en/of te controleren op juistheid:

Gegevens deelnemer
Achternaam:

Test1

Tussenvoegsel:
Voorletters:

T.

Geboortedatum:

20-07-1992

Geslacht:

Vrouw

Functie:

verzorgende

Naam Werkgever:

Gilde-BT Software BV

Deze deelnemersverklaring dient u uit te printen en te ondertekenen. Gelieve de deelnemersverklaring na ondertekening
per ommegaande te verstrekken aan uw werkgever. Mocht één van de bovenstaande gegevens niet juist zijn
weergegeven, dan dient u contact op te nemen met uw werkgever, zodat uw werkgever uw gegevens in het digitale
portal kan aanpassen.
Datum ondertekening:

Handtekening deelnemer:

Administratieve afhandeling van aanvragen
Geachte deelnemer,
RegioCoöp draagt de verantwoordelijkheid voor de afhandeling van aanvragen van werkgevers. Werkgevers doen de
aanvragen ten behoeve van professionals in zorg en welzijn. Het Shared Service Center (SSC) van RegioCoöp toetst aan
een aantal voorwaarden voor de beoordeling van dossiers en heeft daarvoor (ook) gegevens nodig over uzelf. RegioCoöp
gebruikt uw persoonsgegevens om aan haar wettelijke administratieve verplichting te voldoen. Uw gegevens worden door
RegioCoöp verwerkt, maar niet verspreid naar derden.
Het gaat hierbij om de volgende (persoons)gegevens/documenten die worden ingevoerd als data in het portal en/of
zichtbaar zijn op geüploade documenten:

Ingevoerd in portal
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Deeltijdfactor
Loonstrook
Leerwerkovereenkomst of praktijkovereenkomst (in geval van BBL/HBO-duaal)
Presentielijsten
Behaalde diploma of certificaat
Of u werkzaam bent in de verpleeghuis zorg
Of u (mede) werkzaam bent als praktijkbegeleider
Of u werkt in een zorggebonden functie of gaat werken na afronding van de opleiding
Naam van uw werkgever

Zichtbaar op geüploade documenten
Gegevens op de loonstrook (bijv. functie en salaris)
Gegevens op de leerwerkovereenkomst (bijv. adres)
Gegevens op diploma of certificaat (bijv. geboorteplaats)
Persoonsgegevens worden gedurende 10 jaar bewaard (wettelijke bewaartermijn) na vaststelling van de subsidie
(definitieve toekenning).
RegioCoöp verwerkt gegevens in een digitaal portaal dat specifiek is opgezet in het kader van het SectorplanPlus.
RegioCoöp verwerkt gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat uw gegevens passend beveiligd zijn.
Regionale werkgeversorganisaties die zijn aangesloten bij het landelijk dekkend samenwerkingsverband RegioPlus en ook
bij RegioCoöp hebben alleen toegang tot het digitale portal voorzover dat noodzakelijk is. Van de regionale
werkgeversorganisaties hebben uitsluitend de regionale projectleiders van de regionale werkgeversorganisaties toegang tot
de dossiers en daarmee tot de persoonsgegevens die de eigen regio betreffen.
U heeft te allen tijde recht op inzage in de gegevens die uw werkgever verwerkt. Daarnaast heeft u ook recht op correctie
indien uw persoonsgegevens onjuist/ onvolledig verwerkt zijn/ worden. Een verzoek daartoe kunt u schriftelijk indienen bij uw
werkgever.

