
BIJLAGE 1 
 
Inleiding 
Zodra er persoonsgegevens verzameld worden, is de toestemming van de betrokkene 
essentieel voor de verwerking van die gegevens. De voor de verwerking verantwoordelijke 
moet de betrokkene bepaalde informatie verstrekken over zijn identiteit, de verwerking van de 
gegevens en de rechten van de betrokkene. (artikelen 13 tot en met 15 van de verordening). 
 

Toestemming  
 
1. Coördinaten van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de 

persoonsgegevens, van de functionaris voor gegevensbescherming en van de 
toezichthoudende autoriteit 

 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens: 
Naam:……………………………………………………………………………………………………………….. 
Adres:……………………………………………………………………………………………………………….. 
Tel:……………………………………………………………………………………………………………………. 
E-mail:………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Functionaris voor de gegevensbescherming: 
De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België 
Adres: Interdiocesaan Centrum vzw, Guimardstraat 1, 1040 Brussel 
Tel: 02/507 05 93  
E-mail: ce.belgica@interdio.be  
 
Toezichthoudende autoriteit: 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
Tel: 02/274 48 00 
E-mail: commission@privacycommission.be  
 

2. Verwerking van persoonsgegevens 
Wat is het doel van de verwerking? 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Wordt de verwerking automatisch (digitaal) of handmatig (op papier) uitgevoerd?  
.............................................……………………………………………………………….. 
 
Welke gegevens worden verwerkt? (naam, adres enz.) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wat is de bewaartermijn van de gegevens of welke criteria worden toegepast voor het 
bepalen van de duur  ervan?………………………………………………………….................................. 
 
Vindt er overdracht plaats van behandelingsgegevens aan een derde partij of organisatie? 
……………………….…………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. Rechten van de betrokkene 
 

De betrokkene heeft recht 
- op toegang tot zijn gegevens; 
- op rectificatie, bijwerking of verwijdering van zijn gegevens of het verwijderen van de link; 
- om zijn toestemming te herroepen; 
- om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 
 

4. Toestemming1 
 

Door het ondertekenen van dit formulier ga ik akkoord met de verwerking 
(geautomatiseerd of handmatig) van mijn persoonlijke gegevens uitsluitend voor het 
doel/de doelen zoals gespecificeerd bij punt 2. 
Ik ga eveneens akkoord met de overdracht van mijn gegevens aan de derde 
partij/organisatie aangegeven bij punt 2, indien nodig. 
 
 
Gedaan te…………………………….……………., op……………………………………………………… 
 
 
Voornaam en naam 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening 
 
………………………………………………………………. 
 
 

 

                                                      
1 Kinderen vanaf 16 jaar kunnen zelf hun toestemming geven. Onder de 16 jaar wordt de 
toestemming voor hen gegeven door de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen.  


