TOESTEMMINGSVERKLARING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Ik geef toestemming aan kribkesrouteliempde.nl, gevestigd aan Vendelstraat 41, 5298CX, Liempde,
KvK-nummer 76037975, hierna te noemen: ‘de vereniging‘ om mijn persoonsgegevens te verwerken.
Ik geef toestemming onder de volgende voorwaarden:
Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven doelen en onder de genoemde
voorwaarden.
De vereniging verwerkt mijn persoonsgegevens om de gegevens van deelnemers te kunnen
gebruiken voor het maken van een routekaart t.b.v. de Kribkesroute Liempde
De vereniging verwerkt mijn persoonsgegevens tevens voor relatiebeheer en activiteiten om het
bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij de vereniging te vergroten en om u te
informeren over onze activiteiten.
De gegevens zijn noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doelen en zullen uitsluitend daarvoor
worden gebruikt.
Enkel mijn adresgegevens worden gepubliceerd in een route welke zowel digitaal als op papier wordt
verstrekt.
Als de gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn voor de genoemde doelen zal de vereniging de
gegevens niet langer bewaren, tenzij de gegevens op grond van de wet nog niet mogen worden
verwijderd.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van mijn toestemming kan gevolgen
hebben voor de diensten die de vereniging mij kan verlenen.
Ik geef toestemming aan de vereniging om de gegevens te vertrekken aan functionarissen van de
vereniging en andere personen of organisaties die ook een rol hebben bij de verwerking van de
gegevens en daarom over deze gegevens moeten beschikken.
Uitgebreide informatie over het gebruik van persoonsgegevens door de vereniging is te lezen op de
pagina Privacybeleid welke te vinden is op https://kribkesrouteliempde.nl/privacybeleid/.
Met deze toestemmingsverklaring verklaar ik hiervan kennis genomen te hebben en voldoende
geïnformeerd te zijn over het verwerken van mijn persoonsgegevens door de vereniging.
Intrekken van mijn toestemming kan via de website kribkesrouteliempde.nl.
Met het aanmelden via de website kribkesrouteliempde.nl en daarmee het verstrekken van de
gegevens wordt toestemming gegeven om de gegevens te verwerken. Derhalve is dit document niet
voorzien van een handtekening.

Toelichting
Mocht het om een reden niet mogelijk zijn om de afmelding via de website te voltooien is het ook mogelijk de melding te doen
per e-mail aan: info@kribkesrouteliempde.nl o.v.v. naam en “intrekken toestemming verwerking persoonsgegevens”.

