
U heeft de Bibliotheek     gevraagd te helpen. De bibliotheek moet uw gegevens 
zien, intikken of doorgeven. In dit formulier staat wat de Bibliotheek met uw gegevens doet. Er staat ook 
in aan welke organisatie wij uw gegevens doorgegeven. Samen met u kruisen wij de vragen aan waar wij 
u bij helpen.

 Afspraak maken met een andere organisatie

 Waarom
 De bibliotheek weet het antwoord op uw vraag niet. Een andere organisatie kan u wel     
 helpen. Deze organisatie is nu niet bereikbaar. De bibliotheek geeft uw gegevens door aan deze    
 organisatie. Zij nemen contact met u op. Uw gegevens schrijven we op een apart formulier    
 (Overdrachtsformulier persoonsgegevens IDO bezoeker). We vernietigen dat formulier na het doorgeven. 

 Welke gegevens geeft de bibliotheek door?
 - Uw voornaam en achternaam
 - Uw telefoonnummer en/of e-mailadres
 - Uw vraag 

 Aan welke organisatie geeft de bibliotheek dit door?
 
 Naam organisatie:        

 Vestigingsplaats:        

 Contactpersoon:                       (hoeft niet)

Alleen van toepassing bij “Afspraak maken met een andere organisatie”. 
Na ondertekening: invullen en afvinken door de bibliotheekmedewerker bij verdere verwerking

 Gegevens zijn doorgegeven aan de andere organisatie door:
  
 Naam bibliotheekmedewerker:       

 Datum:       -       -              

 Het “Overdrachtsformulier persoonsgegevens IDO bezoeker” waarop de door te geven     
 gegevens staan is na doorgifte vernietigd door:
  
 Naam bibliotheekmedewerker:  

TOESTEMMINGSFORMULIER 
VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS IDO 
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 Hulp bij het aanvragen van een DigiD
 
 Waarom
 U heeft een DigiD nodig. De bibliotheek kan helpen met het aanmaken van een DigiD. 
 De bibliotheek kan ook helpen met het intikken van uw gegevens.

 Welke gegevens heeft de bibliotheek nodig*
 - Uw geboortedatum
 - Uw postcode en huisnummer
 - Uw gebruikersnaam   
 - Uw wachtwoord    
 - Uw telefoonnummer
 - Uw emailadres
 - De SMS-code

 In de wet staat dat alleen u een DigiD mag aanvragen. De bibliotheek mag uw BSN-    
 nummer en de aanvraag niet voor u verzenden. De bibliotheek kan u daarbij wel helpen.

○ 
 Hulp bij het activeren van een DigiD
 
 Waarom
 U heeft een DigiD aangevraagd. U vraagt de bibliotheekmedewerker te helpen bij 
 het  activeren van uw DigiD.

 Welke gegevens heeft de bibliotheek nodig? *
 De bibliotheek helpt met het intikken van uw persoonsgegevens. Wij kunnen u 
 helpen met het verzinnen van een pincode.
 - Uw gebruikersnaam   
 - Uw wachtwoord    
 - De SMS-code    
 - De brief met de activeringscode    
 - De pincode    

 
 Activeren van een QR-code in de Corona-app

 Waarom
 U wilt de QR-code activeren in de Corona-app. U vraagt de bibliotheek te helpen. 
 De bibliotheekmedewerker logt voor u in met uw DigiD.

 Welke gegevens heeft de bibliotheek nodig? *
 - Uw gebruikersnaam   
 - Uw wachtwoord    
 - De SMS-code
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 Maken van een vaccinatie-afspraak

 Waarom
 U wilt een vaccinatie-afspraak maken. U vraagt de bibliotheek te helpen. 
 De bibliotheekmedewerker logt voor u in bij 

 Welke gegevens heeft de bibliotheek nodig? *
 - Uw gebruikersnaam   
 - Uw wachtwoord    
 - De SMS-code
 - Uw telefoonnummer
 - Uw emailadres

○ Hulp bij het inloggen op website:

 Waarom
 Het lukt u niet om in te loggen op de website. U vraagt de bibliotheekmedewerker 
 om hulp. De bibliotheekmedewerker helpt met het intikken van uw gegevens.

 Welke gegevens heeft de bibliotheek nodig? *
 - Uw gebruikersnaam  
 - Uw wachtwoord   
 - De SMS-code 

○ Installeren van de app
 
 Waarom
 U wilt een app op uw telefoon zetten. U vraagt de bibliotheekmedewerker te helpen.     
 Misschien moet daarvoor ook ingelogd worden in de Appstore (Apple) 
 of Play Store (Google).

 Welke gegevens *
 - Uw gebruikersnaam   
 - Uw wachtwoord    
 - De SMS-code    
 - 
 -  
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Hoe lang bewaart de bibliotheek dit formulier?
De bibliotheek bewaart dit toestemmingsformulier twee maanden. Na twee maanden vernietigt de 
bibliotheek het formulier.
De gegevens die de bibliotheek doorgeeft aan een andere organisatie worden niet bewaard. 

De bibliotheek heeft aan u uitgelegd waar het formulier voor is
De bibliotheekmedewerker heeft aan u uitgelegd waarom uw gegevens worden gebruikt en doorgegeven. U 
weet welke gegevens worden gebruikt. U weet ook aan welke organisatie uw gegevens worden doorgegeven. 
U weet waarom dit formulier nodig is. 

Als u geen toestemming geeft
U hoeft geen toestemming te geven. De bibliotheek mag dan geen gegevens van u gebruiken of doorgeven 
aan de andere organisatie. De bibliotheek zoekt dan naar een andere oplossing om u te helpen.

Als u later toch geen toestemming wilt geven
U kunt later besluiten dat u toch geen toestemming geeft. De bibliotheek vernietigt dan dit 
toestemmingsformulier. Als de bibliotheek uw gegevens al heeft doorgegeven aan de andere organisatie, dan 
kunt u de andere organisatie vragen uw gegevens te vernietigen. De bibliotheek kan u helpen bij het vinden 
van het telefoonnummer van de andere organisatie.

De bibliotheek gaat vertrouwelijk om met uw gegevens
De medewerkers van de bibliotheek hebben afspraken gemaakt over het geheimhouden van uw gegevens en 
uw situatie. Zij mogen hier niet met anderen over praten. Op onze website kunt u hier meer informatie over 
vinden:

Ondertekening
U geeft de bibliotheek toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken en door te geven. U tekent alleen 
voor de hulp waar een kruis voor staat.

Uw naam:       

Uw woonplaats:         [alleen invullen als het nodig is]
 

Uw e-mailadres:         [alleen invullen als het nodig is]

Uw telefoonnummer:   -       [alleen invullen als het nodig is]

Datum ondertekening:      

Uw handtekening:      

Pagina 4 van 4

*   Streep de persoonsgegevens door die niet verwerkt hoeven te worden. Indien andere    
 persoonsgegevens verwerkt worden bij één van de aangekruiste handelingen, voeg deze 
 dan met de hand toe.
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