TOESTEMMINGSFORMULIER

VOOR WIE IS DIT FORMULIER?
Dit formulier is voor betrokkenen wiens persoonsgegevens – waaronder beeldmateriaal – Team Intro B.V.
wenst te gebruiken voor marketingdoeleinden.
WAAROM DIT FORMULIER?
Intro kan dit formulier gebruiken om de uitdrukkelijke toestemming omtrent het gebruik van
persoonsgegevens – waaronder beeldmateriaal – van de betrokkene te kunnen vastleggen. Intro bewaart het
ingevulde en ondertekende formulier in haar administratie voor zover en zolang als dit noodzakelijk is om de
uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene te kunnen aantonen.
UITDRUKKELIJKE TOESTEMMING
Met dit formulier geef ik uitdrukkelijk toestemming aan Intro om mijn persoonsgegevens – in het bijzonder
beeldmateriaal – te gebruiken voor de navolgende marketingdoeleinden:
•
•
•
•
•

gebruik in mailings richting (potentiële) klanten;
gebruik op teamintro.nl;
gebruik op online kanalen (sociale media zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn) en
mediapartners
gebruik in onze nieuwsbrieven naar zowel (potentiële) klanten, medewerkers als kandidaten;
gebruik in promotiemateriaal, zoals flyers, posters, etc.

Naast beeldmateriaal kunnen de navolgende persoonsgegevens door Intro worden gebruikt voor
marketingdoeleinden: voor en achternaam. Dit bijvoorbeeld in het verband met taggen op social media. Voor
geslacht, leeftijd en woonplaats zullen we uitdrukkelijk om extra toestemming vragen.
HANDTEKENING
Ik ga er akkoord mee, en heb er geen bezwaar tegen dat:
•
•
•

•

Intro mij aan de hand van dit formulier heeft geïnformeerd waarom mijn toestemming wordt verzocht
en waarvoor mijn persoonsgegevens specifiek worden gebruikt;
ik ermee bekend ben dat mijn toestemming alleen geldt voor de marketingdoeleinden, welke zijn
genoemd in dit formulier;
mijn toestemming vrijelijk wordt gegeven, inhoudende dat ik mijzelf bewust ben dat weerhouden van
toestemming geen (negatieve) gevolgen heeft voor mijn relatie met Intro en Intro het weerhouden
van toestemming niet tegen mij gebruikt;
ik ermee bekend ben dat mijn toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken via daartoe
bestemde berichtgeving aan backoffice@teamintro.nl.*

Ik heb dit begrepen en verleen daarvoor mijn uitdrukkelijke toestemming.
* Een verzoek tot intrekking van toestemming wordt door Intro gehonoreerd nadat de identiteit van de
verzoeker is vastgesteld.

