
Informatieformulier over verblijfplaatsen 

 

 

Organisatie: 

Organisatienaam 

 

Organisatie: Adres  

Contact medewerker 

Railpro/WBN: 

Voornaam, achternaam 

 

Huisadres: Land, plaats  

Werkplek: Land, plaats  

Bezochte 

verblijfplaatsen (behalve 

woonplaats en werk) in 

de afgelopen twee 

weken: Land, plaats 

 

Heeft u op dit moment of heeft u de afgelopen twee 

weken gehad: symptomen zoals hoesten, koorts of 

kortademigheid en zo ja, welke? (JA/NEE) 

 

Heeft u contact gehad met iemand waarvan wordt 

vermoed dat hij een Covid-19-infectie heeft? (JA/NEE) 

 

Plaats, datum  

Handtekening  

 

Met mijn handtekening neem ik kennis van de toestemmingsverklaring op de 

achterkant en ga er uitdrukkelijk mee akkoord. 

 

 



 

Akkoordverklaring: 

 

Ik ga vrijwillig en uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van de persoonlijke gegevens die op 

de keerzijde zijn gegeven voor mijn verblijf en eventuele symptomen van een COVID-19-infectie 

door voestalpine Railpro BV / voestalpine WBN BV, Nieuwe Crailoseweg 8, 1222 AB Hilversum, 

Nederland. 

 

De verwerking wordt uitsluitend uitgevoerd met als doel dat voestalpine Railpro BV / voestalpine 

WBN BV elk besmettingsrisico kan rapporteren - vanwege de aanwezigheid van specifieke 

symptomen in verband met een verblijf in een risico- of verspreidingsgebied van het 

"Coronavirus" (COVID-19). 

 

De persoonlijke gegevens over mijn verblijf zijn met name naam, vaste woonplaats (land, plaats), 

gebruikelijke werkplek (land, plaats), bezochte verblijfplaatsen (behalve woonplaats en werkplek) 

binnen de afgelopen twee weken (land, locatie). 

 

De verwerking (met name opslag, verzending, enz.) van mijn persoonlijke gegevens vindt plaats 

op basis van mijn toestemming (Art 6 (1) AVG). 

 

Onverminderd mijn herroepingsrecht, is deze toestemming onbeperkt geldig. 

 

Ik neem nota van mijn recht op deze toestemming aan voestalpine Railpro BV / voestalpine 

WBN BV, als de "controller" in de zin van artikel 4 (7) AVG, op elk moment per brief aan 

voestalpine Railpro BV / voestalpine WBN BV, Nieuwe Crailoseweg 8, 1222 AB Hilversum, 

Nederland, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van verwerking op basis van 

toestemming voordat deze wordt ingetrokken. Ik heb ook het recht op informatie, correctie, 

verwijdering, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid. Ik heb ook de mogelijkheid 

om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als ik van mening ben 

dat mijn gegevens onrechtmatig worden verwerkt. 


