
Toestemmingsverklaring verwerken gegevens Sportgala Houten 
 
Voor de aanmeldingen van het Sportgala Houten vraagt Sportpunt Houten, gevestigd aan de 
Randhoeve 221, 3995 GA Houten, de volgende (persoons)gegevens: 
 

 Gegevens: Deze gegevens zijn nodig: 

1 Naam sporter / sporttalent / vrijwilliger / 
sportploeg 

Om de kandidaat aan te kunnen spreken in 
geval van nominatie. 

2 Leeftijd sporter / sporttalent / vrijwilliger Om te kunnen controleren of de kandidaat in 
de correcte categorie is aangemeld. 
Daarnaast kan de jury van het Sportgala de 
prestaties in het juiste perspectief zetten in 
relatie met de leeftijd van de kandidaat. 

3 Welke sport beoefent de sporter / het 
sporttalent / de sportploeg? 

Als (achtergrond)informatie voor nominatie 
en tijdens de uitreiking van de sportprijzen 
bij het Sportgala Houten. 

4 Naam van de sportorganisatie waar sporter / 
sporttalent / sportploeg / vrijwilliger actief is 

Als (achtergrond)informatie voor de 
nominatie en tijdens de uitreiking van de 
sportprijzen bij het Sportgala Houten en voor 
controle op betrokkenheid bij een Houtense 
sportorganisatie. 

5 Niveau van sporter / sporttalent / sportploeg Als (achtergrond)informatie voor nominatie. 

6 Relevante informatie over behaalde 
resultaten van sporter / sporttalent / 
sportploeg of informatie over inzet vrijwilliger 

Om de juryleden van het Sportgala Houten 
te informeren voor nominatie / bepaling 
winnaar. Tijdens de uitreiking van de 
sportprijzen kan informatie gebruikt worden 
om het aanwezige publiek te informeren 
over de prestaties van de kandidaat. 

7 Motivatie waarom betreffende sporter / 
sporttalent / sportploeg / vrijwilliger een 
nominatie en/of prijs verdient 

Om de juryleden van het Sportgala Houten 
te informeren en overtuigen van 
nominatie/prijs. 

   

8 E-mailadres van aangemelde kandidaat De kandidaat te informeren in het geval de 
persoon is genomineerd. 

9 Telefoonnummer van aangemelde kandidaat De kandidaat persoonlijk te informeren in 
het geval de persoon is genomineerd voor 
het Sportgala Houten. 

   

10 Naam aanmelder Het kunnen aanspreken van de aanmelder. 

11 E-mailadres aanmelder Om informatie over de eventuele nominatie 
en het evenement toe te sturen. 

12 Telefoonnummer aanmelder In geval van vragen m.b.t. de aangemelde 
kandidaat. 

13 Relatie met de aangemelde kandidaat Te begrijpen op welke manier iemand 
betrokken is bij de aangemelde kandidaat. 

14 Foto kandidaat Om de juryleden van het Sportgala een beeld 
te geven van de kandidaat en voor 
communicatie uitingen bij nominatie. 

15 Motivatiebrief Sporttalent als extra onderbouwing waarom de sporter 
in aanmerking komt voor de prijs. 

  



Met het invullen van het websiteformulier geef ik, de aanmelder,  toestemming aan Sportpunt 
Houten om gegevens over mij en de aangemelde kandidaat te verwerken.  
 
Daarbij ga ik akkoord met de volgende voorwaarden: 

- Mijn toestemming om de gegevens te verwerken geldt alleen voor de hierboven beschreven 
redenen. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt Sportpunt Houten mij opnieuw om 
toestemming. 

- Sportpunt Houten zal de gegevens van vraag 1 t/m 7 beschikbaar stellen aan de mensen die 
betrokken zijn bij de nominaties (de juryleden van het Sportgala Houten) en de presentatie 
van het Sportgala Houten. Nadat de nominaties bekend zijn gemaakt, kan informatie met 
toestemming van de kandidaat, gedeeld worden met lokale media. Sportpunt Houten 
informeert mij als de gegevens worden uitgewisseld met andere partijen.  

- Sportpunt Houten verwijdert 1 jaar na het Sportgala Houten de gegevens van vraag 8, 9, 11 
en 12. De andere gegevens worden bewaard voor verslaglegging. 

- Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. Ik kan mijn instemming intrekken door 
een mail te sturen naar info@sportpunthouten.nl.  

mailto:info@sportpunthouten.nl

