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Verplicht in te vullen en terug te sturen naar outreach@cuta.be 

Voor meer documentatie, zie 
https://drive.google.com/drive/folders/1Ak0gBxGSkANF1a-qD6TwZzeEOjFTOXbs 

 

Gegevens van de deelnemer 

Naam:  ...........................................................................................................................................................................  Voornaam:  ........................................................................................................... 

Geboortedatum:  ........................................................................................................................................... 

E-mail:  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Kopie identiteitskaart of paspoort. 

 

Gegevens van de universiteit 

Universiteit:  ......................................................................................................................................................... Studierichting:  ................................................................................................ 

Faculteit:  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Naam promotor:  ...........................................................................................................................................Eindscore thesis (met kopie puntenblad): ................. 

Titel van de thesis:  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Onderwerp van de thesis:  ................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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Akkoordverklaring 
Deelname aan de wedstrijd houdt in dat de kandidaat akkoord is met: 
☐ Het wedstrijdreglement  

Hierbij verklaar ik kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van de wedstrijd en geef ik mijn 
akkoord.  

☐ Toestemming tot publicatie  
Hierbij geef ik het OCAD de toestemming om de volledige inhoud van mijn wetenschappelijk werk te 
publiceren op zijn wedstrijd onder de voorwaarden zoals uitgelegd in het wedstrijdreglement.  

☐ Verwerking van de persoonsgegevens  
Hierbij geef ik het OCAD de toestemming om mijn persoonsgegevens te gebruiken voor de administratieve 
behandeling van mijn dossier in het kader van de wedstrijd. Ik neem akte van het feit dat de behandeling van 
mijn persoonsgegevens zal gebeuren volgens de van kracht zijnde wetten en regelgeving1 en dat ik op 
eenvoudige vraag en zonder kosten toegang heb tot deze gegevens, deze kan laten rechtzetten of laten 
verwijderen. 

 

Datum:  ............................................................................................................. Handtekening: 

 

1 Wet van 30 juli 2018.betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de 
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR). 
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