
 

 

   

      

TOESTEMMINGSVERKLARING1  

(let op: dit formulier (of scan daarvan) dient net zo lang bewaard te blijven als termijn waarvoor de 

toestemming geldt).  

 

ONDERGETEKENDE 

 

Achternaam      : ……………………………………………………………………………. 

Voornaam      : …………………………………………………………………………… 

Geboortedatum      : …………………………………………………………………………… 

E-mailadres                  : …………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer      : ……………………………………………………………………………. 

             

Ondergetekende geeft de HAN middels dit formulier toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te 

verwerken voor de hieronder genoemde doelen.  

Het betreft de volgende persoonsgegevens:    

……………………………………………………………………………………… 

Deze persoonsgegevens zullen door de HAN worden gebruikt voor de volgende doelen (omschrijf hier 

voor welke doelen de gegevens zullen worden gebruikt c.q. verwerkt):  

…………………………………………………………………………………………… 

Deze toestemming is [..hier termijn waarvoor toestemming is gegeven of uiterlijk tot [datum]..]  

Ondergetekende geeft toestemming onder deze voorwaarden: 

- De toestemming geldt alleen voor de in deze verklaring omschreven doeleinden en gegevens. 

Het is de HAN niet toegestaan om de gegevens te verwerken voor een ander doel. Voor nieuwe 

gegevensverwerkingen zal de HAN opnieuw toestemming vragen. 

- De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Het intrekken van de toestemming heeft 

geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus 

rechtmatig. 

- Voor meer informatie over onder meer uw rechten verwijzen we naar het Privacyreglement van 

de HAN (te vinden op www.han.nl ). 

- Na afloop van de termijn waarvoor toestemming is gegeven, worden de gegevens (en tevens dit 

toestemmingsformulier) vernietigd. 

                                                           
1 Dit toestemmingformulier is opgesteld in kader van artikel 6 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waarbij 

toestemming de grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens.  

http://www.han.nl/
http://www.han.nl/


 

 

 

Contactgegevens: 

Als u vragen heeft over deze toestemmingsverklaring, of indien u de gegeven toestemming wilt intrekken 

of het Privacyreglement van de HAN wilt opvragen, kunt u contact opnemen met [ … afdeling en 

afdelingstelefoonnummer of centraal nummer….].  

 

Handtekening : …………………………………….. 

Plaats             : ……………………………………. 

Datum            : …………………………………… 

 

Wanneer de ondergetekende jonger is dan 16 jaar dient dit formulier door een van wettelijke 

vertegenwoordiger(s) worden ondertekend.  

Naam wettelijk vertegenwoordiger 

……………………………………………………………. 

 

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger 

(indien van toepassing) 

………………………………………………………. 

 


