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TOESTEMMINGSFORMULIER
“Gebruik van persoonlijke gegevens”
De bescherming van je privacy vinden we bij Satori vzw heel belangrijk. Wat gebeurt er met je
persoonsgegevens? Daarover willen we je transparant informeren en controle geven.
Doordat u zich ingeschreven heeft als lid van Satori vzw, heeft u ons in goed vertrouwen een aantal
gegevens verstrekt, die door ons worden aangewend om:
o

Onze administratie in orde te houden

o

Aangiften in te dienen om u te verzekeren tegen eventuele ongevallen gedurende de
trainingen

o

Wettelijke verplichtingen t.o.v. officiële instanties te vervullen

o

U correspondentie toe te sturen i.v.m. de cursus en toekomstgerichte evenementen

Buiten deze persoonlijke gegevens, worden er tijdens de cursus ook opnames en foto’s gemaakt, zodat
we ons kenbaar kunnen maken op onze website, YouTube, Facebook Etc.
Natuurlijk gaan we met de aan ons verstrekte info en beeldmateriaal zorgvuldig om. Wij verstrekken
geen info en/of plaatsen geen beeldmateriaal, waarbij cursisten schade kunnen ondervinden.
Naar aanleiding van de GDPR (privacy wetgeving) vinden we het belangrijk om uw toestemming te
vragen voor het gebruik van deze info en/of beeldmateriaal.
Mogen wij u daarom vragen om uw toestemming door onderstaande verklaring te willen
ondertekenen.
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TOESTEMMINGSFORMULIER
“Gebruik van persoonlijke gegevens”
Hierbij geeft ondertekende, ………………………………………………………………………………
Wonende te, ……………………………………………………………………………………………...

Toestemming om:
o
o

Informatie te verwerken (verzekering, correspondentie i.v.m. cursussen, zelfverdediging,
Jujutsu activiteiten)
Beeldmateriaal te verwerken (website, YouTube, Facebook etc.)

Van:
o

Minderjarige cursist,………………………………………………………………………...
Waarvan de ondergetekende de wettelijke vader/moeder of voogd is

Deze toestemming is alleen geldig voor de hierboven beschreven redenen. Voor nieuwe
gegevensverwerkingen zal Satori vzw opnieuw vragen om toestemming
Satori vzw engageert zich om u te informeren over de gegevens van u of van de minderjarige cursist,
die worden geregistreerd en uitgewisseld. Deze gegevens zijn op elk moment op een eenvoudig
verzoek raadpleegbaar en worden zo snel mogelijk verwijderd van zodra deze gegevens niet meer
relevant zijn.
U kan ervoor kiezen om beperkte of geen toestemming te geven. Satori vzw zal u dan uitleggen wat
hiervan de gevolgen kunnen zijn.
U mag steeds uw toestemming op elk moment intrekken, dit dient schriftelijk te gebeuren naar
onderstaand adres.
De verzamelde gegevens worden dan uit de database van Satori vzw verwijderd

OPGEMAAKT TE : ..........................................................

OP DATUM : ...................................

De handtekening dient te worden voorafgegaan met de vermelding ” Gelezen en goedgekeurd “.
Voor –18 jarigen is de handtekening van één van de ouders of voogd vereist.

HANDTEKENING:

NAAM: (Van de ouder of voogd.)

................................

........................................................

Satori v.z.w.

Schrikhoek 7 3980 Tessenderlo

Tel: 013 / 67.21.36

