
Toestemmingsformulier temperatuurcheck 
  

Naam bedrijf (Data beheerder) & “het Bedrijf”: Geninc  

Privacy Contact Darran Jones (DPO@TFO.group) 

Website https://geninc.eu/nl/privacybeleid/ 

  
Het Bedrijf is toegewijd om de rechten en privacy van individuen te beschermen in overeenstemming 
met de Data Protection Act 2018. Het Bedrijf publiceert zijn Privacy Statement op zijn website en 
voorziet een fysieke kopie voor u om te bekijken samen met dit document 
  
Waarom moeten we uw Gegevens verwerken? 
Nu de huidige COVID-19 lockdown restricties versoepeld worden, voorziet het Bedrijf maatregelen om 
de kans op besmetting van het personeel en andere mensen op kantoor te verlagen. Om dit te doen, 
vragen we mensen om hun expliciete toestemming te geven om informatie over hun gezondheid, en 
specifiek hun temperatuur, te verwerken. We willen namelijk hun temperatuur checken met een 
contactloos toestel. Als een persoon een hogere temperatuur dan normaal heeft (37,6°C of hoger), 
zullen ze gevraagd worden om het kantoor te verlaten als voorzorgsmaatregel. Een hogere 
temperatuur kan wijzen op COVID-19. 
  
Waarom hebben we uw expliciete toestemming nodig? 
De Data Protection Act 2018 vereist expliciete toestemming van een betrokkene voor het verwerken 
van speciale persoonlijke gegevens. Speciale persoonlijke gegevens zijn gegevens waarvan de Data 
Protection Act stipuleert dat ze gevoeliger zijn, en dus meer bescherming nodig hebben. 
  
Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens? 
Voor Data Protection Act 2018-doeleinden, is de gegevensbeheerder het Bedrijf zoals hierboven 
genoemd. Het Bedrijf publiceert zijn Privacy Statement op zijn website inclusief zijn adres. 
 
Ontvangers van uw persoonlijke gegevens 
Het bedrijf zal de resultaten van uw temperatuurcheck enkel communiceren aan de locatiemanager 
en als je een werknemer bent van het bedrijf, je supervisor.  
  
Hoe lang zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken? 
We zullen deze gegevens niet bijhouden. 
  
Geautomatiseerde besluitvorming en profiling 
We gebruiken geen persoonlijke gegevens voor geautomatiseerde besluitvorming of profiling. 
  
Omdat gegevens over gezondheid gedefinieerd worden als ‘speciale persoonlijke gegevens’ in de Data 
Protection Act 2018, heeft het Bedrijf expliciete toestemming nodig om deze gegevens te verwerken. 
  
Onder de Data Protection Act 2018, heb je de volgende rechten: 
 
Recht op bezwaar: Als we uw date gebruiken omdat we het nodig achten 
  
Recht om toestemming in te trekken: Wanneer we uw toestemming hebben verkregen om uw 
persoonlijke gegevens te verwerken voor bepaalde doeleinden, heeft u het recht om deze 
toestemming in te trekken op elk moment. 
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Recht of rechtzetting: Als uw persoonlijke gegevens niet nauwkeurig of onvolledig is, heeft u het recht 
om een rechtzetting aan te vragen van uw persoonlijke gegevens. 
  
Aanvraag toegang betrokkene: Voor de duidelijkheid, u heeft het recht om ons te vragen welke 
gegevens wij over u hebben op elk moment en om u van kopies te voorzien van die gegevens. Wij 
beantwoorden uw verzoek binnen de 30 dagen. Ofwel voldoen we aan uw veroek, ofwel doen wij één 
volgende zaken: 
  
• We kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren, of meer informatie over uw verzoek 

vragen 
• Wanneer dit wettelijk toegestaan is, kunnen we uw verzoek afwijzen, maar we zullen 

uitleggen waarom we dit doen. 
  
Recht op verwijderen: In sommige situaties (bijvoorbeeld wanneer we uw gegevens ongewettigd 
verwerkt hebben), heeft u het recht om te verzoeken om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. 
We zullen uw verzoek beantwoorden binnen de 30 dagen (in sommige gevallen kunnen we toegelaten 
worden om deze periode te verlengen) en we zullen enkel uw verzoek afwijzen wanneer bepaalde 
voorwaarden voldaan zijn. Als we akkoord gaan, zullen we uw gegevens verwijderen. 
  
Recht gegevensoverdraagbaarheid: Als u wenst, heeft u het recht om uw gegevens over te dragen van 
ons naar een andere gegevensbeheerder. Wij zullen hierbij helpen – ofwel door uw gegevens 
rechtstreeks over te dragen, of door u te voorzien van een kopie in een gangbaar digitaal formaat. 
  
Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie: U heeft ook het recht om klacht in 
te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) 
  
Toestemming 
Hierbij heeft ik mijn expliciete toestemming aan het Bedrijf om gegevens te verwerken over mijn 
gezondheid zodat ze temperatuur kunnen checken zodat ik het kantoor kan betreden 
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