
Toestemmingsformulier privacy St. WGNL 

Geachte heer/mevrouw,  

Ik verzoek u dit formulier getekend terug te zenden of mee te brengen bij 
uw eerstvolgend bezoek aan WGNL. 

Voor verwerking van (persoons)gegevens is op grond van de AVG *) een 
grondslag vereist. St. WGNL is verplicht om, volgens de wet AVG van 25 mei 
2018, uw toestemming te hebben voor hieronder genoemde onderdelen.  
 
U geeft per gevraagd onderdeel toestemming door middel van het plaatsen van een vinkje in het 
daarvoor bedoelde vakje. Indien u voor een onderdeel geen toestemming geeft dient u het eerste deel 
van de tekst achter het vakje door te halen. Tot slot dient u onderaan te ondertekenen voor akkoord. 

Voor een goede en juiste relatie met St. WGNL is het noodzakelijk dat u toestemming hebt verleend. 
St. WGNL verwerkt genoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van uw donatie of betaling. 
- Het kunnen verzenden van onze nieuwsbrief of folders. 
- U te kunnen bellen, SMS-en of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren. 
- U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en afspraken. 
- Om goederen en/of diensten bij u af te leveren. 

Ik, ____________________________________, geef St. WGNL toestemming voor: 

 Het opslaan en verwerken van algemene persoonsgegevens zoals: NAW- gegevens, 
telefoonnummers, emailadres, geslacht, wel/geen donateur, wel/geen nieuwsbrief ontvangen. 
Ook gevolgde relevante cursussen (bijv. motormaaier, EHBO, e.d.) valt hieronder. 
 

 Het opslaan en verwerken van mijn rol binnen St. WGNL, zoals: (ex-) bestuurslid, 
kerngroeplid, knotter, weidevogelaar. 
 

 Het opslaan en verwerken van mijn relatie met St. WGNL, zoals: agrariër knotten en/of  
weidevogels, bezorging nieuwsbrief, overige (niet-WGNL) contacten. 
 

 Het toezenden van informatie, afspraken, herinneringen of wijzigingen daarvan middels SMS,  
e-mailbericht of (brief-) kaart. 
 

 Het verstrekken van de noodzakelijke gegevens indien ik namens St. WGNL deelneem aan 
cursussen, trainingen, vrijwilligersdagen van andere groen-gerelateerde organisaties aan die 
organisaties (zoals Wijk- en Wouden, Groen en Erfgoed.….. ). 
 

 Het opslaan, verwerken en gebruiken van foto’s die tijdens activiteiten van St. WGNL zijn 
gemaakt. Denk hierbij aan foto’s van activiteiten,  te plaatsen op de website van St. WGNL  
of in de nieuwsbrief. 
 

Verder verklaar ik, ondergetekende, dat ik bekend ben met de privacyverklaring, zoals deze op de 
website van ST. WGNL (www.wgnl.nl/organ-privacy) is gepubliceerd en/of deze op verzoek op papier 
heb ontvangen. 
 

Hierbij teken ik, __________________________ voor akkoord, 
 

Datum:                                                  Handtekening: 

 *) AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet beschrijft hoe organisaties  
     hun persoonsgegevens en privacy op een transparante en veilige wijze dienen te borgen 

http://www.wgnl.nl/organ-privacy

