
 

Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens door de K.F. Hein Stichting 

 

De instelling van maatschappelijk werk dient dit formulier te bewaren. Het hoeft niet te worden 

meegestuurd met de aanvraag. 

 

Ondergetekende(n) geeft hierbij toestemming aan  

 

……………………………. ……………………. (naam medewerker maatschappelijk werk) van  

 

……………………………... ……………………(naam instelling maatschappelijke werk) voor het  

 

verstrekken van diens persoonsgegevens aan de K.F. Hein Stichting.  

 

Deze stichting heeft uw persoonsgegevens nodig om te kunnen beoordelen en besluiten of u in 

aanmerking komt voor financiële ondersteuning uit het Fonds Studie en Individuele Noden. Het Fonds 

Studie en Individuele Noden valt onder het bestuur van de K.F. Hein Stichting. Op de achterzijde van dit 

formulier is dat verder uitgelegd. 

 

Let op: indien de cliënt jonger is dan 18 jaar dient een ouder of voogd te tekenen. 

 

Naam cliënt     :    ………………………………………………………       

 

Naam ouder/voogd indien van toepassing :    ………………………………………………………  

  

Geboortedatum     :    ………………………………………………………       

  

Adres      :    ………………………………………………………       

 

Postcode/ Woonplaats    :    ………………………………………………………       

 

 

Plaats…………………………  datum:  ……-……-………… 

 

 

Handtekening cliënt (ouder of voogd indien cliënt jonger is dan 18 jaar):  

 

…………………………………………………………………….. 

 

 



Toelichting op de toestemmingsverklaring 

 

Inwoners van de provincie Utrecht kunnen ten behoeve van een bijzondere nood in aanmerking komen 

voor financiële ondersteuning vanuit het K.F. Hein Fonds Studie en Individuele Noden. Het Fonds 

Studie en Individuele Noden valt onder het bestuur van de K.F. Hein Stichting. De commissie van dit 

fonds behandelt aanvragen voor ondersteuning onder verantwoordelijkheid van de K.F. Hein Stichting. 

 

Die steun kunt u niet zelf aanvragen. Een bij de K.F. Hein Stichting geregistreerde maatschappelijk 

werker kan bij het fonds een verzoek indienen. Het fonds toetst de aanvraag aan een aantal 

voorwaarden en heeft daarvoor gegevens nodig over uzelf en over uw (inkomens)situatie. U moet 

hierbij denken aan gegevens over uw (gezins- en woon)situatie, gezondheid, werk, opleiding, financiën 

en betrokken hulpverlening. Deze gegevens zijn nodig om een goede inschatting van uw 

ondersteuningsbehoefte te maken. 

 

De K.F. Hein Stichting is uitsluitend bevoegd om voor de beoordeling van uw aanvraag bij het Fonds 

Studie en Individuele Noden de hieronder omschreven categorieën van persoonsgegevens te 

verwerken.  

 

De maatschappelijk werker verstrekt de gegevens via een digitaal aanvragensysteem dat in beheer is bij 

de K.F. Hein Stichting. De instelling van maatschappelijk werk mag uw gegevens uitsluitend verstrekken 

indien u toestemming geeft op de voorzijde van dit formulier. De maatschappelijk werker bewaart dit 

formulier in uw dossier bij de instelling van maatschappelijk werk.  

 

De K.F. Hein Stichting beheert uw gegevens zorgvuldig. Daartoe is zij verplicht in het kader van de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens. De verwerkingen van de persoonsgegevens zijn gemeld bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens (destijds nog College Bescherming Persoonsgegevens geheten) onder 

nummer 1585071. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de K.F. Hein Stichting. 

 

U kunt een verzoek om inzage in het verwerkingsregister, om correctie of verzet indienen bij onze 

functionaris gegevensverwerking via privacy@kfhein.nl. 

 

 

 

benodigde gegevens om aanvraag te kunnen beoordelen 

Voorletter(s), achternaam, voorvoegsel(s), geslacht en geboortedatum 

Woonplaats 

Gegevens over uw (gezins- en woon)situatie, inkomen, schulden, betalingsachterstanden en 

vermogen 

Omschrijving van de nood waarvoor een aanvraag wordt ingediend 

Reden van het verzoek 

Strafrechtelijke gegevens 

Gegevens betreffende de gezondheid 

Gegevens over onrechtmatig of hinderlijk handelen waarvoor een verbod is opgelegd 


