
1. Intentieverklaring (enkel van toepassing in het kader van uitzendarbeid) 

Ik bevestig mijn intentie om uitzendopdrachten te verrichten voor de NV Bright Plus. Ik verbind me 

ertoe om in geval van tewerkstelling mijn arbeidsovereenkomst voor de aanvang van de opdracht 

aan Bright Plus NV getekend terug te bezorgen.  

Ik ga akkoord met het feit dat de arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid mij op elektronische 

wijze worden aangeboden overeenkomstig de bepalingen van de Uitzendarbeidswet van 24 juli 1987, 

tenzij dit technisch niet mogelijk is. Ik verbind mij ertoe de elektronische arbeidsovereenkomsten te 

ondertekenen met behulp van de elektronische handtekening overeenkomstig de Uitzendarbeidswet 

van 24 juli 1987. 

Ik ga akkoord met  de opname in de centrale gegevensbank van de gegevens betreffende mijn 

geschiktheid ten aanzien van een risico, zoals bedoeld in artikel 14 van het KB van 15 december 2010 

tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten.  

 

2. Privacy 

De gegevens, ingezameld omtrent uw persoon, zijn bestemd om gebruikt te worden door de NV 

Bright Plus en/of NV Bright Plus Outsourcing Solutions (hierna Bright Plus genaamd) in het kader van 

hun erkende activiteiten als bureau voor Arbeidsbemiddeling.   

Mijn persoonsgegevens kunnen door Bright Plus  voor tewerkstellingsdoeleinden, personeelsbeheer 

en loonadministratie aan haar klanten / prospecten, aan onderaannemers die namens de groep 

diensten verlenen, aan overheidsinstanties en in alle gevallen waarin Bright Plus  hiertoe wettelijk 

verplicht is, worden overgemaakt. 

Ik ga akkoord dat mijn persoonsgegevens worden opgenomen in de werfreserve van  Bright Plus en 

worden verwerkt conform de voorwaarden zoals vermeld in het Privacy Statement van Bright Plus. 

Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016 / 679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, kan u deze gegevens opvragen en, indien nodig, 

laten verbeteren en laten schrappen.  U dient dit per e-mail te melden aan privacy@brightplus.be.   

 

Verdere informatie  kan u vinden in ons Privacy Statement. 

mailto:privacy@brightplus.be
https://privacy.brightplus.be/nl/prv

