
Toestemming verwerking persoonsgegevens studenten 

Beste student, 

Welkom in het Psychiatrisch Centrum Menen. Het Psychiatrisch Centrum Menen (PCM) respecteert 

uw privacy. 

Door deze privacyverklaring te accepteren, geeft u het PCM expliciete en ondubbelzinnige 

toestemming om alle persoonsgegevens die u in het PCM hebt verstrekt, te verwerken en op te slaan 

(gezondheidsattest, administratieve gegevens, informatica regelement, stage evaluatie formulieren). 

Uw overeenkomst kan op elk moment worden herroepen en uw persoonlijke gegevens worden 

indien nodig verwijderd.  

Het PCM verwerkt uw gegevens in functie van uw stageplanning.  Evaluatieformulieren worden in 

onze acces database opgeslagen met als enig doel, uw gegevens in behandeling te nemen tijdens een 

eventueel wervings- en selectieproces of in het kader van interne statistische gegevensverwerking. 

Wij garanderen dat uw persoonlijke gegevens niet in een andere context of door andere organisaties 

dan de hierboven genoemde zullen worden gebruikt. 

Evenzo garanderen wij dat de informatie alleen zal worden gebruikt in het kader van mogelijkse 

aanwerving voor het PCM en vertrouwelijk zullen worden behandeld, in overeenstemming met de 

wettelijke bepalingen.  

We verzamelen en verwerken geen persoonlijke gegevens die raciale of etnische afkomst, politieke 

opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of gegevens over 

het seksleven onthullen.  

Uw gegevens worden 1 jaar bewaard (na aflopen van het huidige schooljaar)  voor verdere 

verwerking en uw vragen correct te kunnen beantwoorden. Notities binnen het elektronisch 

patiëntendossier worden vanzelfsprekend volgens de wettelijke bewaartermijn bewaard met uw 

identificatiegegevens.  

Als student heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens in onze database (gratis) te raadplegen en 
te wijzigen als deze onjuist of onvolledig zijn. U kunt te allen tijde vragen om uit onze database te 
worden verwijderd door dit schriftelijk aan het ziekenhuis te melden op het volgende adres: PC 
Menen, Bruggestraat 75, 8930 Menen  of per e-mail naar het volgende adres: info@pcmenen.be met 
vermelding van uw naam, e-mailadres en telefoonnummer voor verificatie. 

We willen benadrukken dat alle studenten onze privacyverklaring moeten accepteren voordat ze hun 

stage aanvangen. 

Een uitgebreide privacy policy vind u terug op onze website. 

Naam Student: 
Datum: 
 

 Neyrinck Klaas 
(onthaalbegeleider PCM) 

 
Handtekening: 
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