
 

 

 

 

 

Gezien hun veelvuldige interventies in verschillende sectoren en werkomgevingen worden “NANOS” een probleem voor 

de algemene gezondheid en de gezondheid op het werk voor brandweerlieden. Er rijzen belangrijke vragen: 

 Wat is het effect van "NANOS" op missies en activiteiten naar gelang van hun interventies? 

 Welke maatregelen moeten worden genomen om de gezondheid en veiligheid te beschermen? 

Een onderdeel van het antwoord zou betrekking kunnen hebben op de controverse over de oorzaak-gevolgrelatie van de 

ontwikkeling van de ziekte, zoals we hebben gezien bij asbest.  

Daarom is het nodig kennis te ontwikkelen en databanken op te bouwen over potentiële gezondheids- en 

veiligheidsrisico’s om bestaande goede praktijken op het gebied van operationele interventies en het behoud van het 

gezondheids- en veiligheidskapitaal van brandweerlieden bekend te maken en te delen. 

In 2022 zal tijdens het tweede symposium gezondheid en veiligheid een (niet-uitputtende) balans worden opgemaakt van 

de huidige situatie bettreffende de blootstelling aan "NANOS" en het risico van het ontstaan van beroepsziekten, zoals 

kanker. 

Organisatie 

Hulpverleningszone :  Andere :  

Naam Zonecommandant :  

Adres :  

Deelnemer 

Voornaam: 

Naam: 

Email adres 

Telefoon/GSM :  

Deelname:  
□ virtueel - inschrijvingskosten : 20 euro 
□ fysiek - inschrijvingskosten : 50 euro 
 

□ Deelname certificaat 
□ Vrijstelling/kredieturen 

Datum en ondertekening :  
 
 

 

Dit formulier moet uiterlijk op 10 september 2022 worden teruggestuurd naar het volgende e-mailadres: 

valerie.barbier@firebru.brussels. De inschrijving zal worden bevestigd na ontvangst van de betaling :  BE 98091010016893 

met voornaam + naam + instelling/organisatie + symposium 2022. De individuele link (virtuele modus) zal max. 24 uur 

voor 26/09/2021 worden verzonden. De Covid Safety Ticket is van toepassing. 

De aanvraag voor de vrijstelling/kredieturen is ingediend bij het KCCE (FOD Binnenlandse Zaken). 

Voor meer informatie: valerie.barbier@firebru.brussels - 0490/52.24.16. 

NANOS IN DE WERELD VAN DE HULPDIENSTEN 

BRANDWEER BRUSSEL : 26 september 2022 te Brussel 

Tour et Taxi - Bel Auditorium – van 8.30 tot 17.00 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
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Bijlage inschrijvingsformulier betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens 

 

De Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (hierna “DBDMH”), informeert u hieronder, als 

verantwoordelijke voor de verwerking, over de verwerking van uw persoonsgegevens die u ons verstrekt door het invullen 

van bovenstaand inschrijvingsformulier. 

De verzamelde gegevens worden in een geautomatiseerd bestand bij de DBDMH opgeslagen en beheerd door de 

personen die met de organisatie van het symposium zijn belast.  Uw gegevens worden niet verkocht, verhuurd, 

doorgegeven of ter beschikking gesteld aan derden, tenzij een wettelijke verplichting u daartoe verplicht. 

Doelstellingen  de opvolging van de inschrijvingen verzekeren  

 het goede logistieke verloop van het evenement verzekeren  

 de facturen versturen 

 een databank met uw contactgegevens aanleggen en bij te werken 
om u uitnodigingen te sturen voor toekomstige symposia die door de 
DBDMH worden georganiseerd 

 statistische gegevens opstellen om de resultaten van het symposium 
te meten 

 certificaten van inschrijving voor vrijstellingen/kredieturen 
toezenden, indien u daarom verzoekt 

Juridische basis  Contract: indien u de gevraagde informatie niet verstrekt, kan de 
DBDMH uw inschrijvingsaanvraag niet verwerken; 

 Toestemming: de gegevensverwerking met als doel u een bewijs van 
inschrijving voor vrijstellingen/kredieturen toe te zenden, gebeurt op 
basis van uw toestemming. 

Bestemmelingen Personeelsleden van de DBDMH belast met de leiding en de organisatie 
van het symposium 

Duur van de bewaring van de formulieren Zeven jaar, als bewijsstuk voor een factuur 

Doorgifte van gegevens aan derde landen Nee 

 

Als rechtstreeks betrokkene bij de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u het recht om de DBDMH te verzoeken om 

toegang tot uw persoonsgegevens, om rectificatie of wissing, of om beperking van de verwerking, of hebt u het recht om 

bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op de overdraagbaarheid van gegevens. Bovendien hebt u het recht 

uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op 

basis van de toestemming die u vóór de intrekking van de toestemming hebt gegeven. Voor nadere informatie of om uw 

rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met het team dat belast is met de organisatie en het beheer van het 

symposium (valerie.barbier@firebru.brussels), of rechtstreeks met de functionaris voor gegevensbescherming 

(dpo@firebru.brussels). 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen  
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