



Toestemmingsformulier opslaan persoonsgegevens 
In het kader van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Met dit formulier geef ik toestemming aan Luke Jonathan Boerman, eigenaar van 
Le(e)f 360º, om gegevens over mij te verwerken, zoals ik hieronder heb aangekruist 

Voor mijn toestemming gelden deze voorwaarden: 

- Mijn toestemming geldt alleen voor de specifieke gegevens die ik hieronder heb 
aangekruist 

- Luke Jonathan heeft mij uitgelegd waarom deze gegevens nodig zijn om mij goed te 
kunnen helpen. 

- Ik heb er vrij voor gekozen om wel/geen toestemming te geven voor het gebruik van 
mijn gegevens zoals ik hieronder heb aangekruist. 

- Luke Jonathan heeft mij uitgelegd wat de gevolgen zijn als ik (voor bepaalde) 
gegevens geen toestemming geef. 

- Ik kan mijn toestemming altijd intrekken en dat kan ik doen door een mail te sturen 
naar Luke Jonathan op het mailadres info@leef360.nl   

Hieronder kruis ik aan voor welke gegevensverwerkingen ik toestemming geef: 

Registratie van mijn persoonsgegevens (in digitale contactenkaart) 
☐ Volledige naam  
☐ Adresgegevens 
☐ Mailadres 
☐ Telefoonnummer 
☐ Geboortedatum (alleen op papier) 

Het doel van deze registratie is: 
- Gegevens aan naam kunnen koppelen 
- Correspondentie met en bereikbaarheid van (in dubbele zin van het woord) de klant 

mailto:info@leef360.nl


Digitale en schriftelijk informatie 

Voor het goed uitvoeren van zijn taak als trainer/coach/adviseur zal Le(e)f 360º/
Luke Jonathan Boerman ook schriftelijk of digitale informatie/aantekeningen opslaan 
om zijn taak zo goed mogelijk uit te voeren. De digitale informatie met persoonlijke 
gegevens is afgeschermd met een wachtwoord. De papieren informatie wordt 
zorgvuldig bewaard in speciaal hiervoor gereserveerde ordners.   

Ik geef  ☐ wel  ☐ geen  toestemming tot het opslaan van deze gegevens 

Verstrekken van de persoonsgegevens aan derden 

Luke Jonathan mag onderstaande gegevens delen met CoreTalents als er sprake is van 
een KernTalentenontdekking of volledige KernTalentenanalyse 

☐ Volledige naam en geslacht 
☐ Mailadres (voor versturen uitnodiging tot invullen digitale vragenlijst) 

Handtekening: 

Plaats:      Datum: 

Deze toestemming is geldig totdat ik deze intrek of voor de duur van het traject bij Luke 
Jonathan Boerman, eigenaar van Le(e)f 360º.  

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Le(e)f 360º staat in de 
privacyverklaring die te vinden is op de website: www.leef360.nl 

http://www.leef360.nl

