MEDICONTROL
vereniging zonder winstoogmerk
Dirk Martensstraat 26 bus 2, 8200 Sint-Andries (Brugge)
T 050/474.724 - F 050/474.726 - controle@medicontrol.be

TOETREDINGSVERKLARING MEDICONTROL
Vennootschap
Naam: .
Juridische vorm:
Straat: .
Huisnummer en bus: .
Postcode: .
Gemeente: .
Telefoon: .
Fax:
E-mail:
KBO-nr: .
RSZ-nr:
Alle activiteiten van de onderneming:
Aantal werknemers in dienst:
Sociaal secretariaat:
Uw dossiernummer:

Ondergetekende (handelend in functie van bovengenoemde)
Voornaam: .
Naam: .
Functie:

Naam correspondent:
Nummer correspondent:
Wenst u per e-mail ADMB Actua (wijzigingen in de sociale wetgeving) te ontvangen?:

ja

neen

geeft hierbij volmacht aan de VZW Medicontrol, maatschappelijke zetel Sint-Clarastraat 48, 8000 Brugge, om telkens hij erom verzoekt, in zijn naam
en voor zijn rekening, controle uit te voeren omtrent het gewettigd zijn van de afwezigheid en de duur ervan wegens arbeidsongeschiktheid van
zijn werknemers. Voor de uitoefening van dit mandaat, verbindt hij zich ertoe de door Medicontrol vastgestelde vergoeding te betalen : jaarlijkse
administratiebijdrage + forfaitaire kost per controleopdracht. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken te Brugge. Dit
mandaat is geldig tot 31.12 van het jaar volgend op dit waarin het wordt opgemaakt en wordt steeds met een jaar verlengd, wanneer het niet wordt
opgezegd minstens zes maand voor het verloop van het kalenderjaar waarin de opzegging wordt betekend.
datum en plaats

handtekening (+ 'goed voor volmacht')

Kennisgeving in uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van
persoonsgegevens: De door u verstrekte gegevens worden bijgehouden in het informatiebestand van Medicontrol, Dirk Martensstraat 26, 8200 StAndries (Brugge). Dit gebeurt met het oog op de verwerking in het kader van de administratieve, commerciële en andere activiteiten van de Groep ADMB
in het algemeen en Medicontrol in het bijzonder. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van
persoonsgegevens voorziet het recht van toegang en verbetering. U kunt steeds schriftelijk opdracht geven aan Medicontrol om deze bestanden na te
zien en te verbeteren. U kunt eveneens het openbaar register van de geautomatiseerde verwerking raadplegen bij de Commissie voor de Bescherming
van de Persoonlijke levenssfeer, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

