
Het CvKO kreeg de toestemming van de Privacycommissie om uw gegevens op te vragen bij de desbetreffende instanties en te gebruiken in het kader van dit bevolkingsonderzoek.  
Deze Commissie waakt er over dat elk gebruik ervan verloopt met respect voor de Privacywetgeving.
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 :كب صاخلا يصخشلا زمرلا

موقن نحن

 رابتخا ءارجإب
 يذلا امف .زاربلا

 هلعفت
؟تنأ

[بقللا لوألا مسالا] ىلإ
 قودنص مقر لزنملا مقر عراشلا مسا]
[ديربلا
[ةدلبلا يديربلا زمرلا]

[خيراتلا]

[بقللا لوألا مسالا] ةديسلا/ديسلا

 .زاربلا يف مد دوجو زاربلا رابتخا فشتكي .اًناجم نولوقلا ناطرس صحفل عوضخلل ىرخأ ةرم كوعدن
 كسفنب ددحت تنأ .كسفنب هتظحالم نود نولوقلا ناطرس وأ ةديمح ماروأ دوجو ىلإ كلذ ريشي دق
  .اهمدع نم ةكراشملا

 يف ةكراشملاب زردنالفب ةنس 74و 50 نيب مهرامعأ حوارتت ةأرماو لجر 360,000 نم رثكأ موقي ،ةنس لك
 .صحفلا
 .ىرخأ ةرم كيلع ةكراشملا ةصرف انضرع ببس وه اذهو .كنم تانيع يأ انلصت مل ؟كراشتس لهف
.يناجم صحفلا

.باطخلا اذه لهاجت ىجرُي ،نذإ  ؟لعفلاب ةنيعلا تلسرأ له

 ؟ةكراشملا يف بغرت تلز ام له
 تاميلعتو ةنيعلا ذخأ تاودأو ةرشنلا .باطخلا اذه رهظ يف دوجوملا ةكراشملا جذومن مادختسا ىجرُي
 .ةقباسلا ةوعدلا يف نينمضم زاربلا رابتخاب ةصاخلا مدختسملا

 خيراتلا اذه رم له .بوبنألا ىلع روكذملا ،زاربلا رابتخا ةيحالص ءاهتنا خيرات نم ققحتلا نم دكأت
 وأ 160 60 0800 مقرلا ةفتاهم قيرط نع اًناجم ةديدج تاودأ بلطا ؟ةنيعلا ذخأ تاودأ كيدل دعي مل وأ
info@bevolkingsonderzoek.be ىلإ ينورتكلإ ديرب لاسرإ

 ؟ةوعدلا هذه لوبق ديرت ال له وأ ةكراشملا لوح كشلا كرواسي له ،ةلئسأ يأ كيدل له
• ماعلا سرامملا عم كلذ شقان.
• ةرايزب لضفت www.dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be
• مقرلا ىلع لصتا 0800 60 160 اًناجم
• ىلإ اًينورتكلإ اًديرب لسرأ info@bevolkingsonderzoek.be 
• ةيحص بابسأل اهمادختسا داعُي ال ثيح .ةمدختسملا ريغ ةنيعلا ذخأ تاودأ ةداعإ مدع ءاجرب.

،ريدقتلاو مارتحالا قئاف لوبقب اولضفتو

زنيترام كيرتاب /دزنيترام كيرتاب /د
(CvKO) ناطرسلا فاشتكا زكرم ،يدم
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