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TOESTEMMING VERWERKING KLANTGEGEVENS 

 
Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe wet op de privacy: Algemene Verordening  
Gegevensbescherming (AVG). 
Deze wet geldt ook voor Kledingbank Maxima. Daarom wordt u gevraagd om deze 
Privacyverklaring te lezen en een handtekening te plaatsen. Daarmee verklaart u dat u het 
eens bent met het registreren van de volgende klantgegevens: 
. uw achternaam 
. uw voorletters of voornaam (tot 18 jaar) 
. uw geboortedatum 
. man / vrouw 
. de gemeente, postcode en woonplaats waarin u woont. 
Ieder winkelseizoen wordt u gevraagd om dit formulier te ondertekenen. 
 
Om na te gaan of iemand recht heeft op kleding van Kledingbank Maxima, is hij/zij verplicht 
om aan de balie inzage te geven in een recente inkomensopgave of een verwijsbrief en van 
een geldig identiteitsbewijs. Hiervan worden geen kopieën gemaakt of anderszins opgeslagen. 
Deze gegevens worden aan niemand verstrekt. 
 
Deze gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen bepalen of u klant kunt zijn van Kledingbank 
Maxima, u in te kunnen schrijven als klant en een kledingkaart op naam te kunnen opstellen 
waarmee u gaat winkelen. De kledingkaart wordt in een ordner opgeslagen; deze ordner ligt in 
een afgesloten kast wanneer Kledingbank Maxima gesloten is. De kledingkaart geldt voor de 
kledingcollectie van één seizoen. Aan het eind van het daarop volgende seizoen wordt uw 
kledingkaart vernietigd. 
De PC is beveiligd met een code. Het programma is niet gekoppeld aan internet.  
Uw gegevens in het klantenprogramma worden gewist aan het eind van het seizoen.  
U hebt recht op inzage in de gegevens die van u zijn geregistreerd bij Kledingbank Maxima. 
 
Indien u vervoer aanvraagt, bewaren wij uw adresgegevens. Door het aanvragen van vervoer 
en deze verklaring te ondertekenen, gaan wij er van uit dat u geen bezwaar hebt. 
 
Door de klanten te registreren is er bij Kledingbank Maxima een beeld van het totaal aantal 
klanten, vrouwen, mannen, meisjes en jongens. Ook is er een overzicht van de leeftijden. 
Deze informatie is van belang voor het samenstellen van de kledingcollectie in de winkel. De 
gegevens zijn geanonimiseerd; dus niet op naam. 
 
Alle vrijwilligers bij Kledingbank Maxima hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat 
betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt.  
Deze privacyverklaring staat op www.kledingbankmaxima.nl. 
 
Ik geef toestemming aan de Stichting Kledingbank Maxima om mijn klantgegevens,  
zoals hierboven is aangegeven, te mogen verwerken. Indien minderjarig, toestemming van 
ouders/verzorgers. 
 
 
 
datum:  .................................    
 
 
naam:  .................................. handtekening:  ................................... 
 
 
 


