
        

      

      

 

   

  

   

    

      

  

  

  

  

     

       

      

   

 

 
  

 

 
 

    

  

   

  

  

   

    

     

      

  

 

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen het gebruik van: 

□ reeds verzamelde gegevens over gezondheid 

□ reeds verzamelde gegevens over zorggebruik 

Naam cliënt: 

Geboortedatum: 

Adres: 

Postcode: Plaats: 

Datum: Handtekening cliënt: 

Moeder* Vader* 

Naam: Naam: 

Adres: Adres: 

Postcode en woonplaats: Postcode en woonplaats: 

Datum: 

Handtekening: 

Datum: 

Handtekening: 

Vertegenwoordiger cliënt* 

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Relatie tot de cliënt: 

Datum: Handtekening vertegenwoordiger: 




Toegankelijkheidsrapport


		Bestandsnaam: 

		formulier-bezwaar-gebruik-gegegevens-wt22.pdf
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		Bastiaan Buesink, webredacteur-informatiespecialist, dic@ggd.amsterdam.nl
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 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]


Overzicht


Er zijn geen problemen aangetroffen in dit document.


		Handmatige controle vereist: 0

		Goedgekeurd na handmatige controle: 2

		Afgekeurd na handmatige controle: 0

		Overgeslagen: 1

		Goedgekeurd: 29

		Mislukt: 0
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