
 
 

Gitschotelbuurschap vzw. 
De Leescorfstraat 43 

2140 Borgerhout 
ondernemingsnummer : 423 602 067 

Contactpersoon: Geert Janssens 03/236.34.13 contact@gitschotel.be 
 
Toestemmingsformulier voor de verwerking van persoonsgegevens.  
Gdpr-wetgeving 25 mei 2018 

 
 
 
Met dit formulier geef ik, (naam invullen) …………………………………………………………………… 
 
aan Gitschotelbuutschap vzw. de toestemming om gegevens over mij te verwerken.  
 
Het kan gaan om gegevens over mij die door Gitschotelbuurschap vzw worden geregistreerd.  
 
Hieronder kruis ik voor welke gegevensverwerkingen ik toestemming geef.  
 
Ik geef toestemming onder deze voorwaarden:   

• Mijn toestemming geldt alleen voor de hieronder beschreven redenen, gegevens en 
personen / instellingen.  

• Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt Gitschotelbuurschap vzw mij opnieuw om 
toestemming.   

• Gitschotelbuurschap vzw informeert mij over de gegevens die over mij worden uitgewisseld 
en de gegevens die over mij worden geregistreerd.  

• Dat betekent bijvoorbeeld dat Gitschotelbuurschap vzw mij uitlegt om welke specifieke 
gegevens het gaat en waarom deze gegevens noodzakelijk zijn.   

• Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal Gitschotelbuurschap vzw deze niet registreren 
dan wel verwijderen. 

• Ik kan ervoor kiezen om geen toestemming te geven of om alleen voor bepaalde delen 
toestemming te geven.  

• Gitchotelbuurschap vzw legt uit wat de gevolgen voor mij zijn als ik (voor bepaalde) items 
geen toestemming geef.   

• Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. 



• Deze toestemming is geldig tot ik mijn toestemming intrek. 
 
Gegevens over mij op te nemen in het systeem van Gitschotelbuurschap vzw  Ja / Neen  
 
U wenst gegevens te ontvangen m.b.t. :   

▪ Informatie te bezorgen:        Ja / Neen 
▪ Uitnodigingen, agenda en verslagen van vergaderingen, samenkomsten: Ja / Neen 
▪ Aankondigingen van Gitschotelbuurschap of haar leden op hun vraag:   Ja / Neen 
▪ Evenementen:          Ja / Neen 
▪ U bent geabonneerd op onze e-nieuwsbrief:      Ja / Neen 
▪ Ik deelneem aan een project op Borgerhouts, Antwerps, Vlaams niveau en of Europees 

niveau georganiseerd door Gitschotelbuurschap vzw of een project waarin 
Gitschotelbuurschap vzw  partner is.   Ja / Neen  

Tevens: 
▪ Is het toegelaten om foto’s te nemen tijdens activiteiten   Ja / Neen 
▪ Nadien kunnen foto’s gebruikt worden voor communicatie van Gitschotelbuurschap vzw  Ja/ 

Neen 
 
 
Datum ……………….......            
 
Handtekening ........................................ 
 
Handtekening wettelijk vertegenwoordiger (indien van toepassing) ………………………………………. 


