Toestemmingsformulier privacybeleid
persoonsgegevens
In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’)
rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening
is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel
van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:
1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun
gegevens en
2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).
Door deze nieuwe wet is het belangrijk – zowel voor u als voor mij – dat u weet wat ik
als vechtsport- en zelfverdedigingsinstructeur voor het uitvoeren van een verantwoordelijke les over u vast moet leggen. Met deze verklaring geeft u mij voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens, toestemming.

Ik, ………………………………………………………………………… geef mijn vechtsport- en zelfverdedigingsinstructeur Patrick Baas van Sam Lung Martial Arts toestemming om de volgende gegevens in zijn automatiseringssyteem c.q. klantenbestand vast te leggen (met blauw schrijvende pen invullen a.u.b.).

0

0

Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn N.A.W.-gegevens zoals
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc., noodzakelijk
voor de administratie, facturering en eventueel noodzakelijke contacten
met medische personen zoals ambulancepersoneel en artsen.

0

Ik geef toestemming voor het administratief opnemen van mijn bankgegevens voor de maandelijkse incasso i.v.m. de overeengekomen lessen die bij
Sam Lung Martial Arts worden verzorgd.

0

Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn gezondheidsstatus en medicijngebruik i.v.m. eventuele sportongevallen, waarbij medisch ingrijpen
noodzakelijk is, evenals lichamelijke en psychische klachten die op kunnen
treden tijdens de lessen zoals psychische trauma’s, epilepsie, long- en/of
hartproblemen, hemofilie, hematofobie e.a.

Ik geef toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van

foto’s en filmmateriaal tijdens de lessen dat voor reclame- en promotiedoel
einden van Sam Lung Martial Arts zal worden gebruikt op flyers, folders, social
media, Youtube en overige media.
0

Ik geef toestemming voor het eventueel verstrekken van mijn N.A.W. en/of
bankgegevens aan sportbonden indien deze van toepassing zijn op mijn situatie.

Ik heb ten allen tijde het recht de hiervoor aangekruiste toestemmingen, om welke
reden dan ook, in te trekken of te wijzigen. Mijn hiervoor genoemde vechtsport- en
zelfverdedigingsinstructeur zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijs betrokken zijn/waren bij de dienstverlening.

NAAM

………………………………………

HANDTEKENING

………………………………………
(indien van toepassing ouder of voogd)

DATUM

……………………………

