
 

Toestemmingsformulier gegevens Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

 

                   Stichting Vrienden van Sinterklaas 
 
 
Toestemmingsformulier gegevens Algemene verordening gegevens-
bescherming (AVG) 
 
Met dit formulier geef ik, 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………(naam persoon) 
 
eigenaar en/of bestuurslid, vertegenwoordiger, tevens aanvrager of certificaathouder van het SVVS 
Sinterklaaskeurmerk, van of namens de organisatie 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………(naam organisatie) 
  
het bestuur van de Stichting Vrienden van Sinterklaas (SVVS) toestemming om gegevens over mij en/of mijn 
organisatie te verwerken en op te slaan.  
 
Het gaat om gegevens over mij en/of mijn organisatie die door het bestuur van de Stichting Vrienden van 
Sinterklaas worden verzameld en opgeslagen voor het kunnen toekennen of verlenging of het kunnen houden 
van tussentijdse audits van het SVVS Sinterklaaskeurmerk. 
 
 

De SVVS verwerkt de volgende gegevens:  
 
N.a.w. gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, fotomateriaal, kopieën van certificaten en diploma’s, 
ingevulde en ondertekende vragenformulieren t.b.v. de aanvraag of verlenging van het keurmerk en 
vragenformulieren die betrekking hebben op tussentijdse audits. 
 
 

A. Ik geef toestemming onder deze voorwaarden: 
 
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven genoemde redenen. Voor nieuwe gegevensverwerkingen 
vraagt de SVVS mij en/of mijn organisatie opnieuw om toestemming. 
 
De SVVS informeert mij en/of mijn organisatie over de gegevens die over mij en/of mijn organisatie worden 
opgeslagen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de SVVS mij uitlegt om welke specifieke gegevens het gaat en 
waarom deze gegevens noodzakelijk zijn om opgeslagen te worden. 
 
Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn om opgeslagen te worden, zal de SVVS deze gegevens niet meer 
opslaan dan wel verwijderen. 
 
Ik kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde gegevens toestemming te 
geven. De SVVS legt uit wat de gevolgen voor mij en/of mijn organisatie zijn wanneer ik voor bepaalde 
gegevens geen toestemming geeft. 
 
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van toestemming zal gevolgen hebben voor 
het SVVS Sinterklaaskeurmerk. De SVVS zal mij hierover informeren. 
 
Ik wil dat deze toestemming een jaar geldig is.                                                                                                       Ja / Nee 
(Ik draag dan zelf tijdig de zorg voor een nieuw toestemmingsformulier) 



 

Toestemmingsformulier gegevens Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

 

Ik wil dat deze toestemming geldig is voor de duur van de geldigheidsduur van het keurmerk-                 
certificaat.                                                                                                                                                                      Ja / Nee                                                              
(Ik draag bij verlenging de zorg voor een nieuw toestemmingsformulier) 
                                                                                                                         
 

B. Gegevens over mij en/of mijn organisatie mogen worden opgenomen: 
 
In het dossier van het SVVS Sinterklaaskeurmerk van de Stichting Vrienden van Sinterklaas.                       Ja / Nee 
 
 

C. Gegevens over mij en/of mijn organisatie mogen worden ingezien:                                                                                                                                             
                                                                                                                                                        
Door bevoegde SVVS bestuursleden en door het bestuur aangewezen vak deskundige personen              Ja / Nee 
onder de naam Keurmerkcommissie van de Stichting Vrienden van Sinterklaas. Deze personen 
hebben de plicht tot geheimhouding van gegevens t.o.v. derden. 
 
 

 

Ondertekening: 
 
 
Plaats: …………………………………………………………………………..……………….. Datum: ………………………………….…………20…… 
 
 
Functie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Handtekening:                                                                                                Handtekening wettelijk vertegenwoordiger 
                                                                                                                          (indien van toepassing) 
 
 
………………………………………………….                                                               …………………………………………………………………. 


