Bijlage Machtiging onderwijsinstelling inkomende mobiliteit
studie
Met dit formulier machtigt de vreemdeling de onderwijsinstelling de kennisgeving inkomende mobiliteit studie namens de
vreemdeling in te dienen. De onderwijsinstelling dient, in haar rol als gemachtigde, de kennisgeving in.
Let op! Het invullen van de verklaring machtiging in strijd met de waarheid levert een strafbaar feit op, waarvan in alle
gevallen aangifte wordt gedaan.

1

Gegevens van de vreemdeling

1.1

Naam (zoals in het paspoort)

Invullen in blokletters

Achternaam

Voornamen

1.2

Geslacht

1.3

Geboortedatum

1.4

Geboorteplaats

1.5

Geboorteland (zoals in het

 Man
 Vrouw
Dag

Maand

Jaar

paspoort)
> Kruis aan en vul in
1.6

Verklaring

 Om de kennisgeving studie inkomende mobiliteit namens mij in te
dienen, machtig ik hierbij:

Naam
bedrijf/(onderwijs)instelling
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2

Ondertekening

2.1

Plaats en datum

Plaats

Dag

2.2

Maand

Jaar

Handtekening vreemdeling

Verwerking van persoonsgegevens
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt persoonsgegevens tijdens de behandeling van uw aanvraag,
melding of verzoek. Dit betekent dat de IND gegevens opvraagt bij uzelf en bij andere organisaties of personen als dat
nodig is. Ook gebruikt en bewaart de IND gegevens en geeft deze door aan andere organisaties. De IND houdt zich daarbij
aan de regels die in de privacywetgeving staan. Zo moet de IND zorgvuldig en veilig met gegevens omgaan. De wet geeft
ook rechten. Als u dat vraagt, mag u bijvoorbeeld zien welke gegevens de IND over u verwerkt. Ook kunt u informatie
krijgen over waarom de IND deze gegevens verwerkt en aan wie deze zijn doorgegeven. Op www.ind.nl leest u hoe de
IND met uw gegevens omgaat en welke rechten u hebt. Ook leest u hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.
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Appendix Authorisation of the highereducational institution to
notify inbound mobility student
With this form the foreign national authorises the higher education institution to submit the notification of inbound mobility
student on behalf of the foreign national. The higher education institution submits the notification in its role as authorised
representative.
Please note! Not completing this certificate truthfully is an offense of which in all cases a report will be made.

1

Details of foreign national

1.1

Name (as stated in the

Write in block letters

Surname

passport)
First names

1.2

Sex

1.3

Date of birth

1.4

Place of birth

1.5

Country of birth (as stated in

 Male
 Female
Day

Month

Year

the passport)
> Please tick and fill in
1.6

Authorisation

 To submit the notification of inbound mobility for study on my behalf I
hereby authorise:

Name of company/(educational)
institution
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2

Signing

2.1

Place and date

Place

Day

2.2

Month

Year

Signature foreign national

Processing of personal data
The Immigration and Naturalisation Service (IND) processes personal data when it processes your application, notification,
or request. This means that if needed the IND will request data from you yourself and other organisations or persons. The
IND also uses and stores data and shares them with other organisations. When doing so, the IND strictly adheres to the
stipulations of privacy legislation. For instance, the IND must treat data safely and with due care. The law also gives
rights. At your request, you are allowed to see which data on you the IND processes. You can also get information on why
the IND does so and to whom your data have been passed on. On www.ind.nl you can read how the IND processes your
data and which rights you have. You can also read how to use your rights.
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