Toestemmingsformulier
Conform de richtlijnen zoals vermeld in ons privacybeleid heeft Lifestyle Academy & Sports (LA&Sports) gegevens
van u geregistreerd staan in haar systemen. Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij
verplicht u de gelegenheid te geven deze gegevens in te zien, te wijzigen, een kopie af te nemen of te laten
verwijderen. Ter bescherming van uw gegevens versturen wij geen gegevens per post of mail. U, of een bevoegde,
kunt, op afspraak, persoonlijk op ons kantoor in de Veesteeg 6a te Beneden-Leeuwen dit document afgeven. De
gevraagde actie wordt ter plekke uitgevoerd.
Onderstaand kunt u doorhalen wat niet van toepassing is.
Via deze weg wil ik mijn gegevens inzien / wijzigen
Via deze weg wens ik een kopie van mijn gegevens te ontvangen ja / nee
Via deze weg wens ik dat mijn gegevens volledig worden verwijderd uit de systemen van LA&Sports* ja / nee
*Dit document blijft hardcopy opgeslagen in onze administratie ter bewijs van uw verzoek

Bevoegdheid overdragen
Indien u door omstandigheden zelf niet in de gelegenheid bent om dit formulier af te geven op ons kantoor in de
Veesteeg 6a, te Beneden-Leeuwen kunt iemand anders de bevoegdheid geven een van bovenstaande acties uit te
voeren. Geef onderstaand de naam van uw waarnemer weer en geef een kopie van uw legitimatie aan deze persoon
mee. Uitsluitend bij aantoning van dit, door u, ondertekend formulier, inclusief een toonbaar ID-bewijs(kopie) van u
en uw waarnemer zullen wij de gevraagde actie uitvoeren. Dit ter bescherming van uw gegevens.
Voornaam (bevoegde)

Achternaam (bevoegde)

Uw gegevens
U dient te allen tijde uw eigen gegevens op dit formulier te vermelden. Dit document wordt hardcopy opgeslagen in
onze administratie ter aantoning dat wij ooit in het bezit zijn geweest van uw gegevens maar deze niet langer in onze
administratie hebben. Door ondertekening van dit formulier ga ik akkoord met uitvoering van bovenstaande actie.
Voornaam

Achternaam
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