
Toestemmingsformulier (persoons) gegevens ZPCH Diplomazwemmen 
In verband met de privacywetgeving: de wet algemene verordening persoonsgegevens (AVG) vragen wij 

u onderstaand formulier in te vullen. U kunt bij de verschillende onderdelen aangeven of u hier 

toestemming voor geeft of niet. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het formulier, de 

wetgeving of uw gegevens dan kunt u altijd mailen naar diplomazwemmen@zpch.nl.  

Dit formulier zal gedurende één seizoen worden bewaard. Wij vragen u dan ook om ieder seizoen het 

formulier opnieuw in te vullen. Na het afzwemmen van uw kind zullen wij alle gegevens verwijderen. U 

kunt tussentijds altijd uw voorkeuren wijzigen of een verzoek doen tot verwijdering van de bij ons 

bekende gegevens.  

Persoonsgegevens  

De persoonsgegevens van uw kind worden gebruikt op de presentielijsten en in ons leerlingvolgsysteem. 

Tevens worden deze gegevens gedeeld met de KNZB waardoor uw kind een diploma kan ontvangen en u 

een inlogcode krijgt voor de SuperSpetterswebsite.  

Naam kind: 

Geboortedatum kind:  

Contactgegevens 

Uw contactgegevens worden gebruikt om contact met u te leggen over de zwemlessen van uw kind. In 

geval van nood benaderen wij u telefonisch. Uw email wordt gebruikt voor minder dringende 

communicatie over de zwemlessen van uw kind. Uw contactgegevens, met uitzondering van het 

telefoonnummer worden gedeeld met de KNZB.  

 

Telefoonnummer ouders:  

Email:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

 

 

 

 

 

 

mailto:diplomazwemmen@zpch.nl


 

Betaalgegevens 

Uw bankgegevens hebben wij nodig voor de automatische incasso van het lesgeld. Wij vragen u om 

hierbij een machtiging af te geven voor het afschrijven van de contributie.  Uw betaalgegevens worden 

niet gedeeld met derden.  

 

IBAN:  

ten name van:  

  Hierbij ga ik akkoord met een automatische incasso   

(Medische) bijzonderheden 

Zijn er medische zaken en/of andere opmerkingen/bijzonderheden waar wij als zwemdocenten vanaf 

moeten weten om op een goede/veilige manier les te geven aan uw kind: 

 

Beeldmateriaal 

Wij zouden graag toestemming krijgen om beeldmateriaal te maken van uw kind. Hieronder de 

verschillende doeleinden waarvoor wij dit materiaal zouden willen gebruiken. U kunt per doeleinde 

aangeven of u hier toestemming voor geeft of niet.  

 Toestemming Geen toestemming 
Interne bijscholingen van lesgevers  □  □  

Afzwemadvertentie in lokale krant  □  □  

Promotie ZPCH website  □  □  

Promotie ZPCH sociale media – facebook  □  □  

Promotie ZPCH lokale kranten □  □  

Promotie ZPCH flyers  □  □  

 

Ondertekening  

Hierbij geef ik toestemming voor het bewaren en gebruiken van bovengenoemde gegevens:  

Naam: 

Datum: 

Handtekening:  


