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TOESTEMMINGSFORMULIER VAN DE VERENIGING 
 

Voor: 
 Het bestuur 
 De leden van de commissie van bijstand 
 De vrijwilligers 

 
Vereniging: “Vereeniging tot het houden van Jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van Vee te 

Schagen” (hierna genoemd: “Paasvee Schagen”). 
 
Beste «Naam», 
 
In het kader van de nieuwe Europese privacy wetgeving (AVG – Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 is ingegaan, heeft de vereniging “Paasvee Schagen” uw 
expliciete toestemming nodig om uw persoonlijke gegevens te verwerken, te gebruiken en op te slaan. 
 
De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor uw lidmaatschap bij vereniging “Paasvee Schagen” en 
deelname aan de activiteiten van de vereniging. 
 

Wat Doel Gebruik door 
Naam Identificatie als lid van de vereniging, 

aanhef, website, contributie, 
vraagprogramma en catalogus 

Bestuur & leden van de commissie van 
bijstand van de vereniging “Paasvee 
Schagen” 

Adres, Postcode en 
Woonplaats 

Bezoek aan u als lid bij bv ziekte, 
toesturen van post bij gebrek aan e-
mailadres 

Bestuur & leden van de commissie van 
bijstand van de vereniging “Paasvee 
Schagen” 

Telefoonnummer(s) U als lid indien nodig direct te kunnen 
bereiken bij bv ziekte en/of afwezigheid 

Bestuur & leden van de commissie van 
bijstand van de vereniging “Paasvee 
Schagen” 

E-mailadres Informatie toesturen betreffende de 
vereniging 

Bestuur & leden van de commissie van 
bijstand van de vereniging “Paasvee 
Schagen” 

IBAN / Machtiging Deze gegevens zijn nodig om de 
servicekosten te incasseren middels 
automatische incasso. Hiervan is van de 
betreffende leden een SEPA-machtiging 
ontvangen. Van leden die de 
servicekosten zelf overmaken zijn de 
IBAN-nummers ook bekend 
(rekeningafschriften) 

Bestuur van de vereniging “Paasvee 
Schagen” 
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Indien bovenstaande tabel de weergave van de persoonlijke gegevens en het doel waarvoor en door 
wie deze worden gebruikt. Deze gegevens worden opgeslagen in een elektronische database welke 
beheerd wordt door het secretariaat van de vereniging. 
 
Onderstaande persoonlijke gegevens zijn door de vereniging vastgelegd (in onze database) 
 

Naam «Naam» 

Adres, Postcode en 
Woonplaats 

«Adres_Postcode_en_Woonplaats» 

Telefoonnummer(s) «Telefoonnummers» 

E-mailadres «Emailadres» 

IBAN / Machtiging Ja 

 
Gelieve hieronder uw handtekening te plaatsen voor uw akkoord voor het verwerken, gebruiken en 
opslaan van uw persoonlijke gegevens volgens bovenstaande tabel. Aanvullend vragen wij uw 
toestemming om gebruik te mogen maken van foto, beeld en geluidsopnamen, gemaakt tijdens 
activiteiten van de vereniging, voor plaatsing in het vraagprogramma, catalogus, website en of sociale 
media. De volgende gegevens worden niet gepubliceerd, “IBAN / Machtiging”. 
 
De privacyverklaring is ook terug te vinden op onze website, www.paasveeschagen.nl/pg-27103-7-
125445/pagina/privacyverklaring.html 
 
Door de ondertekening van deze brief geef ik uitdrukkelijk toestemming aan de vereniging “Paasvee 
Schagen” voor het verwerken, gebruiken en opslaan van mijn persoonlijke gegeven zoals in deze brief 
verwoord. 
 
Voor akkoord, (Handtekening)     Datum: 
 


