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Bijlage 1: Schriftelijke verklaring van toestemming voor het verzamelen en verwerken van gegevens 
door Europen Chromosome 11 Network e.V. tijdens conferentie 2019 
 
De persoonsgegevens in het registratieformulier, met name naam, adres, telefoonnummer, bankgegevens, 
medische gegevens (zoals allergieën, syndroom), die noodzakelijk en noodzakelijk zijn voor het houden van 
de conferentie van 2019, worden verzameld op basis van wettelijke rechten. 
 
Voor elk verder gebruik van persoonlijke gegevens en het verzamelen van aanvullende informatie is 
regelmatig de toestemming van de betrokken partijen vereist.  
 
Rechten van de betrokkene: Informatie, correctie, schrapping en blokkering, recht van bezwaar 
Volgens artikel 15 AVG, hebt u te allen tijde het recht om het European Chromosome 11 Network e.V. te 
verzoeken u uitgebreide informatie te verstrekken over de over u opgeslagen gegevens. 
 
Volgens artikel 17 AVG kunt u het European Chromosome 11 Network e.V. te allen tijde verzoeken om 
individuele persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen en blokkeren. 
 
Bovendien kunt u uw recht van bezwaar te allen tijde zonder opgaaf van redenen uitoefenen en de gegeven 
toestemmingsverklaring voor de toekomst wijzigen of volledig intrekken. U kunt de herroeping per post, e-
mail of fax naar de contractpartner sturen. Er zijn geen kosten voor u. 
 
Contacteer ons 
Klachten, verzoeken om informatie en andere zorgen moeten worden gericht aan het volgende adres: 
European Chromosome 11 Network e.V. 
Gesa Bressel 
Winkel 1 
31167 Bockenem 

Toestemming van de gebruikerden 

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij akkoord gaat met het verzamelen en verwerken van zijn/haar 
gegevens door het European Chromosome 11 Network e.V. en dat hij/zij op de hoogte is gebracht van 
zijn/haar rechten: 

 

_________________________________    _________________________________ 
Datum, handtekening       Naam in blokletters 

Gesa Bressel 
Winkel 1 
D - 31167 Bockenem 
Deutschland / Germany 

Telefon: +49 (0)50 67 - 24 60 76 
Fax:       +49 (0)50 67 - 24 66 69 
E-Mail:  president@chromosome11.org 
http://www.chromosome11.org 

  


