
 

 
 
TOESTEMMINGSVERKLARING VERWERKING  

PERSOONSGEGEVENS KIND-AMBASSADEURS 

 

Ik geef toestemming aan Stichting Spieren voor Spieren, gevestigd in de Domus Medica, 

Mercatorlaan 1200, 3528 BL te Utrecht, om de in dit document genoemde 

persoonsgegevens te verwerken in het kader van ‘Gegevens kinderen en gezinnen’.  

(Het betreft hier de persoonsgegevens van het kind.) 

 

Ik geef toestemming onder de volgende voorwaarden: 

 

• Stichting Spieren voor Spieren verzameld en gebruikt in het kader van ‘Gegevens 

kinderen en gezinnen’ de volgende persoonsgegevens van mij: 

- Voor- en achternaam  

- Adres bestaande uit straat, huisnummer, postcode, plaats en provincie 

- E-mailadres 

- Telefoonnummer  

- Geboortedatum 

- Spierziekte 

 

• Indien contact geïntensiveerd wordt, in het geval van het meer kunnen en willen 

betekenen voor elkaar, zullen onderstaande gegevens ook door Stichting Spieren voor 

Spieren verwerkt worden in het kader van ‘Gegevens kinderen en gezinnen’.  

- Rolstoelafhankelijkheid  

- School/sport/hobby’s/interesses  

- Gezinssamenstelling  

- Voorkeur voor inzet  

- Medisch verloop / behandeling  

 

• Stichting Spieren voor Spieren verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens voor het 

volgende doel:   

- Relatiebeheer tussen Spieren voor Spieren en de kinderen met een 

spierziekte en hun gezin die aan Spieren voor Spieren verbonden zijn  

 

• De in het kader van ‘Gegevens kinderen en gezinnen’ verzamelde persoonsgegevens 

zijn noodzakelijk voor het hiervoor genoemde doel. Stichting Spieren voor Spieren zal 

de verzamelde persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het hiervoor genoemde 

doel.  

 

• Als de gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn voor het genoemde doel, zal Stichting 

Spieren voor Spieren de gegevens niet langer bewaren. Stichting Spieren voor 

Spieren zal de gegevens verwijderen, tenzij zij op grond van de wet verplicht is deze 

langer te bewaren.  

 

• Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van mijn 

toestemming heeft de volgende gevolgen voor de diensten die Stichting Spieren voor 

Spieren mij kan verlenen:  

- Het voorzien in informatie vanuit Spieren voor Spieren  

- Het uitnodigen voor acties, evenementen en andere gebeurtenissen vanuit 

Spieren voor Spieren  

- Het ontvangen van een verjaardagskaart en andere post  

- Indien gewenst vermelding op de website van Spieren voor Spieren  

 

• Stichting Spieren voor Spieren verstrekt de bovengenoemde persoonsgegevens enkel 

aan functionarissen, personen of organisaties als dit noodzakelijk is voor het 

bovenstaande doel.  



 
 
 
 

 

• Ik geef toestemming aan Stichting Spieren voor Spieren om in het kader van 

‘Gegevens kinderen en gezinnen’ mijn persoonsgegevens aan de volgende 

functionarissen, personen of organisaties te verstrekken:  

- Medewerkers van Spieren voor Spieren  

- Een eventuele derde partij voor het verzenden van partijpost  

- Indien contact geïntensiveerd wordt, in het geval van het meer kunnen en 

willen betekenen voor elkaar, kunnen bepaalde persoonsgegevens ook aan 

particulieren, bedrijven of organisaties die in actie komen voor Spieren 

voor Spieren verstrekt worden 

 

Mijn toestemming geldt alleen onder de hierboven genoemde voorwaarden.  

 

Uitgebreide informatie over het gebruik van persoonsgegevens door Stichting Spieren 

voor Spieren is te lezen op de website van Stichting Spieren voor Spieren onder Privacy 

Statement. Met deze toestemmingsverklaring verklaar ik hiervan kennis genomen te 

hebben en voldoende geïnformeerd te zijn over het verwerken van mijn 

persoonsgegevens door Stichting Spieren voor Spieren.  

 

Intrekken van mijn toestemming kan door een melding per e-mail: 

spieren@spierenvoorspieren.nl o.v.v. naam en “intrekken toestemming verwerking 

persoonsgegevens”. 

 

 

Toestemmingsverklaring: 

 

Naam: 

 

       

 

• Verklaart 16 jaar of ouder te zijn, of  

• Verklaart als ouder of voogd toestemming te geven voor de verwerking van 

persoonsgegevens van     (naam kind), jonger dan 16 jaar.  

 

 

Datum:       

 

       

 

 

Handtekening: 
Als betrokkene jonger is dan 16 jaar, dient een handtekening van ouder/ voogd te worden opgenomen 
 

 

 

       
 

Toelichting 
 
Spieren voor Spieren mag alleen persoonsgegevens verwerken als zij zich kan beroepen op een wettelijke 
grondslag. Dat kan bijvoorbeeld de uitvoering van een overeenkomst met u zijn. Een andere wettelijke 
grondslag is het gerechtvaardigde belang van Spieren voor Spieren om persoonsgegevens te mogen verwerken. 
Daarnaast heeft Spieren voor Spieren voor sommige activiteiten een wettelijke verplichting die als geldige 
grondslag kan worden gebruikt. Als deze genoemde grondslagen niet kunnen worden gebruikt zal Spieren voor 
Spieren om toestemming moeten vragen. De persoon van wie Spieren voor Spieren de gegevens verwerkt moet 
dan expliciete toestemming geven om de persoonsgegevens te mogen verwerken. Hiervoor is deze 
toestemmingsverklaring bedoeld. Toestemming is bijvoorbeeld vereist bij de verwerking van bijzondere 
persoonsgegevens, waaronder gezondheidsgegevens.  
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