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Toestemmingsformulier AVG – GKV Hoogvliet-Spijkenisse 

 

Attentie:  Leest u alstublieft eerst zorgvuldig de uitgebreide toelichting! 

Het is heel belangrijk dat wij het formulier ingevuld retour ontvangen. Als wij het 

formulier niet ingevuld en ondertekend retour ontvangen, zullen wij uw gegevens 

uit systemen zoals o.a. de gemeentegids ‘De Wegwijzer’ moeten verwijderen. 

 

Uw naam:   ____________________________________ 

Adres:   ____________________________________ 

Woonplaats:  ____________________________________ 

 

Per onderdeel aanvinken voor akkoord en onderaan pagina 2 ondertekenen 

 

Ondergetekende geeft hierbij toestemming dat in het kader van het lidmaatschap van GKV 

De Hoeksteen Hoogvliet-Spijkenisse de navolgende gegevens op te nemen en te verwerken: 

Gemeentegids de Wegwijzer 

 De NAW-gegevens waaronder naam, adres, email, telefoonnummer, geboortedatum, 

geslacht en burgerlijke staat, alsmede wijkindeling en het postvaknummer zoals 

gepubliceerd op het afgeschermde gedeelte van onze website en verspreid wordt via de 

postvakken. 

Website systeemadministratie 

 De voor- en achternaam, email, gebruikersnaam en datum van registratie, benodigd voor 

het versturen van de Hoeksteentjes en het Hoeksteenvenster en om toegang te krijgen 

tot het afgeschermde ledengedeelte van de website. 

Hoeksteenvenster en Hoeksteentjes 

 Dat in voorkomende gevallen zoals opgesomd in onze privacyverklaring mijn naam kan 

worden vermeld in de Hoeksteentjes of het Hoeksteenvenster in het kader van kerkelijk 

meeleven rond zaken als ziekte, jubilea, verkiezingen of dergelijke gebeurtenissen. 

http://gkvhoogvlietspijkenisse.nl/wp-content/uploads/AVG/AVG_Toestemmingsformulier_Toelichting.pdf
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Mededelingen en uitzending van kerkdiensten 

 Dat in voorkomende gevallen zoals opgesomd in onze privacyverklaring mijn naam kan 

worden genoemd tijdens de mededelingen in de eredienst in het kader van kerkelijk 

meeleven rond zaken als ziekte, jubilea, verkiezingen of dergelijke gebeurtenissen. 

De foto’s van kerkelijke activiteiten 

 De foto’s waarop ik herkenbaar ben, gemaakt tijdens kerkelijke activiteiten mogen 

worden gepubliceerd op een openbaar toegankelijk gedeelte van onze website en/of op 

onze Facebook-pagina.  

 Dat ook foto’s waarin ik als persoon duidelijk herkenbaar in beeld ben (portretfoto’s) op  

een openbaar toegankelijk gedeelte van onze website en/of op onze Facebook-pagina 

mag worden gepubliceerd. 

Thuiswonende kinderen tot 16 jaar 

 Voor thuiswonende kinderen tot 16 jaar geef ik hierbij toestemming dat dezelfde 

gegevens als hierboven gemeld mogen worden bewaard, beheerd en verwerkt. 

 Anders, namelijk: …. 

 

Ruimte voor aanvullende opmerkingen 

 

 

 

 

 

Ondertekening 

 

Datum:     Handtekening: 

_____________________     __________________________________________ 
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Overige informatie en inzending 

Ieder gezinslid vanaf 16 jaar moet in het kader van de AVG zelf toestemming verlenen. Voor 

kinderen onder de 16 jaar geldt dat dit onder de verantwoordelijkheid van de ouders valt.  

Een gegeven toestemming kan te allen tijde weer worden ingetrokken. Ook heeft iedere 

betrokkene te allen tijde recht op inzage, correctie of verwijdering van zijn of haar gegevens, 

met uitzondering van specifieke gegevens die mogen worden vastgelegd conform de AVG.  

U kunt via de link op onze website ook alle relevante informatie over de AVG terug vinden.  

 

Inzenden van dit formulier 

U kunt dit formulier ingevuld en ondertekend retourneren via het postvak of email. 

 Postvak C15 

 Het gescande formulier met handtekening versturen aan de coördinator 

gegevensbescherming via onderstaand emailadres. 

 

Aad den Hartog 

coordinatorgegevensbescherming@gkvhoogvlietspijkenisse.nl  

https://gkvhoogvlietspijkenisse.nl/?page_id=4840
mailto:coordinatorgegevensbescherming@gkvhoogvlietspijkenisse.nl

