Authorisation for the processing of data
Machtiging verwerking gegevens
Nederlandse tekst:
Voor de voorlichting, advisering en begeleiding door de consulenten van het Nederlands Migratie
Instituut (NMI) is het van belang dat persoonlijke gegevens worden verwerkt. Zodoende kunnen we
goede voorlichting, adviezen en begeleiding geven, informatie opvragen voor de remigratie bij
uitvoeringsinstanties en een eventuele aanvraag voor de remigratie-uitkering voorbereiden. De
gegevens worden verwerkt in een beveiligd systeem en bewaard voor de duur van de advisering,
begeleiding en voorlichting door het NMI, met daarna de onderstaande bewaartermijnen.
Het NMI hanteert de volgende bewaartermijnen:
 In het geval van het uitsluitend geven van voorlichting en de cliënt verder geen contact meer
met het NMI zoekt, volgt daarna een bewaartermijn 1 jaar.
 In het geval van begeleiding / advisering door het NMI voor de duur van de advisering en
begeleiding. Na sluiten van het dossier, en daarmee het beëindigen van de advisering en
begeleiding, is er een bewaartermijn 5 jaar.
Vanwege deze doelstelling machtig ik en geef ik uitdrukkelijk toestemming aan het NMI om waar
nodig de volgende gegevens te verwerken in mijn (digitale) dossier:
 Mijn persoonsgegevens, waaronder naam, adres, e-mail en telefoonnummer
 Gegevens met betrekking tot activiteiten (indien van toepassing een bankrekeningnummer)
voor en na remigratie en achtergronden daarvan
 Burger Service Nummer (BSN)
English text:
To be able to provide information, advice and guidance it is important that personal data is
processed. This allows the Netherlands Migration Institute (NMI) to give good information, advice
and guidance, request information for the repatriation from implementing agencies and prepare an
application for a repatriation benefit, if applicable. The data is processed in a secure system and
stored for as long as the NMI provides information, advice and guidance, subject to the storage
terms below.
The NMI observes the following storage terms:
 In cases were only information is provided and the client does not seek further contact with
the NMI, a storage period of one year follows.
 In cases where the NMI provides guidance and advice, the storage period is as long as the
advice and guidance lasts. After the file is closed, and the advice to and guidance of the
client ends, there is a storage period of 5 years.
With this in mind I authorise and give explicit consent to the NMI to process, where necessary, the
following data in my digital file:
 My personal details, including name, address, e-mail address and telephone number.
 Data regarding activities (if applicable, a bank account number) before and after repatriation,
and the background to this.
 Citizen service number (BSN)
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Signed by:
Ondertekend door:
Surname:
(Achternaam:)
Initial(s):
(Voorletters:)
Date of birth:
(Geboortedatum:)
Signature:
(Handtekening:)

Date of contact with NMI:
(Datum contact NMI:)
Name of the consultant who helped you:
(Naam consulent die u heeft geholpen:)
Nederlandse tekst:
Het NMI houdt zich bij het beheer en verstrekken van informatie aan de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Daarnaast heeft het NMI een privacyregeling waarin de toepassing van
de AVG is geregeld. De volledige privacyregeling van het NMI kunt u via onze website raadplegen:
www.nmigratie.nl. Indien u deze machtiging wil intrekken of vragen hierover heeft, kunt u dit mailen
naar nmi@nmigratie.nl.
Woont u in het buitenland?
Vul het digitale formulier in op onze website. Dit kunt u digitaal naar ons versturen. U kunt het
machtigingsformulier eventueel ook printen, ondertekenen en naar ons opsturen. Verstuur dan de
machtiging per mail (nmi@nmigratie.nl), post (NMI, Catharijnesingel 50, 3511 GC Utrecht,
Nederland), fax (0031 30 - 230 4932) of app een foto hiervan (0031 6 - 1695 4885).
English text:
The NMI complies with the General Data Protection Regulation (GDPR) in its management and
provision of information. In addition, the NMI has privacy rules that incorporate the provisions of the
GDPR. The privacy rules of the NMI can be viewed in their entirety on our website:
www.nmigratie.nl. If you wish to withdraw this authorisation, or have questions in this regard, please
send an e-mail to nmi@nmigratie.nl.
Do you live abroad?
Please complete the digital form on our website and then send it to us digitally.
If you wish, you could also print and sign the authorization form and send it to us. Send it by e-mail
(nmi@nmigratie.nl), by post (NMI, Catharijnesingel 50, 3511 GC Utrecht, the Netherlands), fax (0031
30 - 230 4932) or text us a photo of the form (0031 6 - 1695 4885).
Please always state the name of the NMI consultant who helped you.
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