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Te verstrekken informatie aan betrokkene voor toestemmingsverklaring/ 

informed consent voor het verwerken persoonsgegevens 
 

 

Inleiding 

Volgens de privacywetgeving dient u bij het vragen van toestemming aan een betrokkene (bijvoorbeeld 

voor deelname aan een onderzoek of voor het aanmelden om een nieuwsbrief te ontvangen) voor het 

verwerken van zijn/haar persoonsgegevens achtergrond informatie  te verstrekken. Op basis van deze 

informatie kan betrokkene schriftelijk zijn/haar toestemming verlenen. Hieronder volgt een checklist 

welke informatie moet worden verstrekt. Laat uw toestemmingsverklaring altijd even beoordelen door 

de privacy specialist via privacy@saxion.nl.   

 

Let op: toestemming moet u kunnen bewijzen. Bewaar deze door betrokkene ondertekende of in 

geval van een digitale toestemming een aangevinkte verklaring met ontvangstbevestiging dus goed. 

Voor kinderen jonger dan 16 jaar moet deze toestemming door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger(s) 

worden verleend. 

 

 

Wat moet in het toestemmingsverklaring opgenomen zijn?  

 

1. Waarom verzamelt Saxion persoonsgegevens en waarom mag dat? Voor wetenschappelijk 

onderzoek geldt bijvoorbeeld als rechtsgrond het geven van toestemming door betrokkene. Als 

bovenaan het formulier staat ‘toestemmingsformulier’, dan is dat bijvoorbeeld al duidelijk. 

2. Van wie de persoonsgegevens worden verwerkt. Dat is nodig om te kunnen bewijzen van wie 

toestemming is verkregen. Dit zal degene die toestemming verleent vaak zelf op het formulier 

invullen.  

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt, zodat degene die toestemming verleent weet 

waarvoor toestemming wordt verleend; 

4. Wat het doel is waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Dit moet duidelijk 

omschreven zijn zodat degene die toestemming verleent, weet waarvoor toestemming wordt 

verleend; 

5. Aan wie worden de persoonsgegevens nog meer verstrekt? Soms worden persoonsgegevens 

gedeeld met andere partijen. U dient in dat geval aan te geven aan welke organisaties de 

persoonsgegevens worden verstrekt en in welk land die organisaties zich bevinden. Ook als u 

de persoonsgegevens niet deelt met andere partijen dient u dit expliciet aan te geven. Zo weet 

degene die toestemming verleent wat er met zijn/haar persoonsgegevens gebeurt. 

6. Informatie betreffende de beveiliging van de verwerking; 

7. De bewaartermijn van de persoonsgegevens, of indien dat niet mogelijk is, de criteria van de 

bewaartermijnen; 

8. Op welke manier de betrokkene zijn/haar toestemming kan intrekken. 

9. De contactgegevens van Saxion en eventueel van de contactpersoon van Saxion. Voor 

onderzoek zal dat vaak de projectleider of de hoofdonderzoeker zijn.  

10. De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming van Saxion: 

functionarisgegevensbescherming@saxion.nl; 

11. Waar en hoe kan de betrokkene vragen om inzage, rectificatie of het wissen van 

persoonsgegevens (right to be forgotten), klachten indienen of bezwaar maken? Hiervoor kunt 

u verwijzen naar Privacyverklaring | Hogeschool Saxion.  

12. Is de betrokkene verplicht om de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken of niet? En wat 

zijn de gevolgen als hij/zij de persoonsgegevens niet verstrekt (noodzaak)?  
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Onderdelen 1 t/m 9 dienen in het formulier zelf opgenomen te zijn. Voor punten 10, 11 en 12 kunt u 

gebruik maken van onderstaande tekst. Deze dient onderaan het toestemmingsformulier toegevoegd 

te worden.  

 

 

Onderaan het toestemmingsformulier vermeldt u de volgende tekst 

 

Met het geven van uw toestemming verklaart u deze persoonsgegevens vrijwillig te hebben verstrekt. 

U heeft het recht om de gegeven toestemming ook weer in te trekken. De door u verstrekte 

persoonsgegevens zullen uitsluitend voor het doel worden gebruikt waarvoor u deze heeft verstrekt. U 

heeft het recht op inzage, verwijdering, correctie of beperking van de verwerking van 

persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken en het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Privacyverklaring | Hogeschool Saxion Let op: er is geen sprake van 

een absoluut recht voor betrokkenen. Dat zal telkens per situatie en ingeroepen recht moeten worden 

afgewogen. Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke taak of 

algemeen belang (bijvoorbeeld: archivering in algemeen belang, wetenschappelijk of historisch 

onderzoek of statistiek) dan bestaat het recht om niet genoemd te willen worden niet.  

Indien u een klacht heeft, kunt u deze indienen bij Saxion via privacy@saxion.nl. Ook kunt u een 

klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie kunt u vinden op 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij de Functionaris 

Gegevensbescherming van Saxion via functionarisgegevensbescherming@saxion.nl. Meer informatie 

over de verwerking van persoonsgegevens kunt u vinden op Privacyverklaring | Hogeschool Saxion. 
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