Toestemmingsverklaring
Met dit formulier geef ik toestemming aan de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp (DGO) om gegevens
over mij te verwerken voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:
o

Weekbrief: het opnemen van mijn naam, adres, geboortedatum en
bijzondere persoonsgegevens, zoals huwelijk, geboorte, gezondheid situatie, verhuizing,
jubilea,
Diploma. De weekbrief wordt ook op de website geplaatst, echter zonder mijn
persoonlijke gegevens
N.B. De weekbrief wordt uitgedeeld in de kerk bij aanvang van de dienst, bezorgd bij, of
opgestuurd aan, leden/gastleden/vrienden/geïnteresseerden die door ziekte of andere
omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn in de kerkdienst.

Mijn toestemming geldt alleen voor het hierboven aangevinkte doel.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. Dit kan ik doen door een email te
sturen aan privacy.commissie@doopsgezindouddorp.nl onder vermelding van
“Intrekken toestemming”.
Let op (zie bijlage voor nadere informatie):
•

In geval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient, deze
verklaring eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.
• In geval de persoon wilsonbekwaam is, dient deze verklaring door een wettelijke
vertegenwoordiger ondertekend te worden.

Naam + voornaam ……..……………………………………………..……………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Datum …………………………………………

Versie 01; d.d.17 januari 2019

Handtekening……………………………………………………………

Toestemmingsverklaring - bijlage
Toestemming bij wilsonbekwaamheid (als bijv. dementie)
In geval dat een persoon wilsonbekwaam is gelden de volgende situaties:
• De persoon heeft een vertegenwoordiger aangewezen - de persoon heeft zelf besloten en
laten vastleggen wie haar vertegenwoordigt (gevolmachtigde is) zodra zij wilsonbekwaam wordt
verklaard. Meestal is dit haar partner, een kind, een broer of een zus.
• De persoon heeft niets geregeld - Is er door de persoon geen vertegenwoordiger
aangewezen en vastgelegd, dan is haar partner in beginsel haar wettelijke vertegenwoordiger.
Na de partner is een ander naast familielid zoals een ouder, kind, broer of zus haar wettelijke
vertegenwoordiger.
• Mentorschap - Is er geen wettelijke vertegenwoordiger of is er onenigheid hierover, dan
wordt via de kantonrechter iemand aangewezen. Dit kan een mentor of curator zijn.

Toestemming bij kinderen onder de 16 jaar
•

In geval de persoon op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring
eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.

Verdere toelichting
•

•
•
•
•

De ondertekende toestemmingsverklaring kunt u in de witte Pastoraatbrievenbus in
de hal van kerk doen, of gescand of digitaal sturen aan
ledenadministratie@doopsgezindouddorp.nl , of persoonlijk afgeven kan natuurlijk
ook.
De Toestemmingsverklaring Bijlage mag u zelf bewaren
Deze verklaring geldt totdat u hem zelf intrekt via
Privacy.commissie@doopsgezindouddorp.nl
Het vermelden van uw naam en adres en geboortedatum in de Weekbrief, op uw
persoonlijk verzoek, gebeurt op grond van de ondertekende
Toestemmingsverklaring.
Wanneer u vermeld wilt worden op de Weekbrief dient u dit zelf door te geven aan
het weekbriefteam, via weekbrief@doopsgezindouddorp.nl, mondeling, of schriftelijk
(via de Pastoraatbrievenbus)

