Aanvraag voor een VOORRANGSKAART ZITPLAATS
Gelieve
dit formulier in hoofdletters in te vullen
		

Gegevens van de aanvrager
Naam 		
Man

Voornaam 			

Vrouw

Geboortedatum

Straat + nr.
Postcode + woonplaats
E-mail *
NMBS mag me om mijn mening vragen en me commerciële voorstellen sturen over haar producten en diensten.

Ja

Nee

Telefoonnummer waarop onze dienst u
tijdens de kantooruren kan bereiken *
Bezit u reeds een VOORRANGSKAART ZITPLAATS ?

Ja

Neen

Nr. toelating

Verklaring
Ondergetekende verklaart met bijgaand medisch attest dat zijn lichamelijke toestand niet toelaat lang recht te staan en wenst dan ook de VOORRANGSKAART
ZITPLAATS, afgegeven door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, te ontvangen.
Ik ga er expliciet mee akkoord dat de NMBS de medische gegevens op het attest verwerkt en besef
dat zonder deze verwerking de NMBS niet in staat is om mijn aanvraag in behandeling te nemen.

Ja

Nee

Handtekening
Datum

/

/		

Plaats

		

Handtekening van de aanvrager

Gelieve deze aanvraag volledig ingevuld door
uw geneesheer naar het volgende adres op te laten sturen:

NMBS
Marketing & Sales

Customer Care - 10.14 B-MS.1423
Hallepoortlaan 40 - 1060 BRUSSEL

De kaart VOORRANGSKAART ZITPLAATS wordt afgeleverd aan personen die moeilijkheden hebben om recht te blijven staan in de trein.

Ondergetekende, dokter in de geneeskunde,
Naam + Voornaam
Adres
verklaart
Naam + Voornaam
Woonplaats
te hebben onderzocht en vastgesteld dat deze persoon niet of niet lang recht mag staan gedurende zijn traject om de volgende
redenen (**):

Voor welke periode wordt de kaart aangevraagd (beperkte duur en maximum 5 jaar) ?
(*) Facultatief.
(**) Wenst u ons de medische oorzaken niet mee te delen, dan kunt u ons uw medisch attest overmaken in een gesloten envelop met als opschrift
“medisch geheim”. Uw dossier wordt dan doorgestuurd naar ons medisch centrum dat oordeelt over de eventuele toekenning van de kaart.

Datum + handtekening geneesheer

Stempel geneesheer

Geen enkel ander bewijsmiddel wordt aanvaard
NMBS, N.V. van publiek recht, Frankrijkstraat 56, 1060 Bruxelles (RPR Brussel: BE 0203.430.576) verwerkt uw persoons-gegevens met als uitsluitend doel te beoordelen of de
persoon die het voorwerp uitmaakt van dit attest recht heeft op een voorrangskaart zitplaats.
Meer informatie over hoe we u persoonsgegevens wel verwerken vindt u op de achterkant van dit formulier. Onze volledige privacy policy met alle details over de verwerking
van uw persoonsgegevens is te vinden op nmbs.be/privacy.

Door de klant in te vullen en te ondertekenen
We begrijpen dat uw privacy belangrijk is voor u en we doen dan ook al het nodige om deze te respecteren. Uw
persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden door NMBS, N.V. van publiek recht (Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel) en
nooit voor commerciële doeleinden overgemaakt worden aan derden.
Hieronder kunt u lezen hoe we uw gegevens wel gebruiken.
Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Door uw persoonsgegevens aan ons mee te delen, stemt u ermee in dat we ze verwerken om uw verzoek te behandelen.
Zonder deze gegevens is het voor ons onmogelijk om op een volledige en correcte wijze te reageren op uw verzoek.
Daarnaast verwerken we uw gegevens om onze dienstverlening continu te verbeteren en aan uw behoeften aan te passen
en om marktstudies uit te voeren, wat kadert in het legitieme commerciële belang van de NMBS.
Uw gegevens kunnen overgemaakt worden aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die voor de NMBS als
onderaannemers handelen. In dat geval hebben ze alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun taak.
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We bewaren uw gegevens tot u ons laat weten dat deze verwijderd moeten worden en er geen enkele gegronde reden meer
is om ze alsnog bij te houden.
En wat met de MoBIB-kaart?
In het kader van aankoop/gebruik van een MoBIB-kaart of van een vervoerbewijs dat geldig is op het netwerk van meerdere
Belgische operatoren voor openbaar vervoer, worden persoonsgegevens uitgewisseld tussen de betrokken operatoren. Het
gaat hierbij om persoonlijke informatie van de MoBIBkaarthouder en informatie over de MoBIB-kaart en het opgeladen
vervoerbewijs. Door deze uitwisseling kan de betrokken operator het beheer van de vervoerbewijzen, naverkoop,
fraudebeheer, technisch beheer en klantenbeheer uitvoeren. Bij deze uitwisseling worden de wettelijke verplichtingen
aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer nageleefd. De betrokken operatoren treden bij de uitwisseling
op als verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens in hun systeem, overeenkomstig hun privacy beleid. Voor
bijkomende informatie hierover verwijzen we naar het actueel privacy beleid van deze operatoren van openbaar vervoer,
beschikbaar op hun respectieve websites.
Liever niet?
U kunt zich op elk ogenblik gratis verzetten tegen de verdere verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.
Indien u niet langer wilt dat wij reageren op uw verzoek, kan u ook uw toestemming intrekken om uw gegevens hiervoor
te gebruiken. U hebt ook het recht om uw gegevens op te vragen, aan te laten passen en eventueel, van zodra er geen
gegronde redenen meer zijn om deze persoonsgegevens te verwerken, deze te laten verwijderen. Daarnaast kunt u de
NMBS verzoeken om uw gegevens niet meer voor bepaalde doelen te verwerken. Stuur uw geschreven verzoek met bewijs
van uw identiteit naar NMBS Klantendienst, Hallepoortlaan 40,1060 Brussel of naar privacy@belgiantrain.be.
Wat als ik vragen of klachten heb over de wijze waarop de NMBS mijn gegevens verwerkt.
Onze volledige privacy policy met alle details over de verwerking van uw persoonsgegevens is te vinden op nmbs.be/
privacy.
U kunt onze Data Protection Officer bereiken via DPO, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel of via dataprotectionofficer@
belgiantrain.be. Indien u daarna nog klachten hebt, kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Te				 op

			

Handtekening

