
 
 
 

Machtiging verwerking gegevens 
 

Toelichting 
Voor de voorlichting, advisering en begeleiding door de consulenten van het Nederlands Migratie 
Instituut (NMI), hebben wij enkele persoonlijke gegevens van u nodig. Daarmee kunnen we goede 
voorlichting, adviezen en begeleiding geven, informatie opvragen voor de remigratie bij 
uitvoeringsinstanties en een eventuele aanvraag voor de remigratie-uitkering voorbereiden. Deze 
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: 

 
 In het geval van het uitsluitend geven van voorlichting, waarna geen contacten meer 

plaatsvinden tussen de cliënt en het NMI is een bewaartermijn van 1 jaar van toepassing. 
 In het geval van begeleiding/advisering door het NMI geldt een bewaartermijn voor de 

duur van de advisering en begeleiding. Na sluiting van het dossier, en daarmee het 
beëindigen van de advisering en begeleiding, is een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar 
van kracht. 

 
Toestemming 
In het kader van de door mij gewenste advisering machtig ik het NMI en geef ik uitdrukkelijk 
toestemming om waar nodig de volgende gegevens te verwerken in mijn digitale dossier: 

 Mijn persoonsgegevens, waaronder naam, adres, geboortedatum, e-mail en telefoonnummer 
 Gegevens met betrekking tot activiteiten voor en na remigratie en achtergronden daarvan 
 Indien van toepassing een bankrekeningnummer 
 Burger Service Nummer (BSN) 

 
Ondertekening 

Achternaam:  
Voorletter(s):  
Geboortedatum:  
Handtekening:  

Datum contact NMI:  
Naam NMI consulent:  

 
Verzending 
Vult u dit formulier digitaal in op onze website: www.nmigratie.nl en verstuur het via de website.  
U kunt het machtigingsformulier eventueel printen en ingevuld opsturen naar het NMI via e-mail: 
nmi@nmigratie.nl, WhatsApp (+31) 06 16954885 of post: Catharijnesingel 50, 3511 GC Utrecht, 
Nederland. De envelop dient u voldoende te frankeren (aangetekend versturen is niet nodig). Het 
verzenden van persoonlijke gegevens aan het NMI is voor eigen rekening en risico, het NMI is niet 
aansprakelijk in geval van verlies of onderschepping tijdens de verzending. 
 
Privacy 
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 raadplegen op www.nmigratie.nl. 
Indien u deze machtiging wil intrekken of vragen hierover heeft, mailt u dan naar nmi@nmigratie.nl. 
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