
TOESTEMMINGSFORMULIER 
VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS 

 
 

 
Ondergetekende,......................................................, geeft bij deze uitdrukkelijk toestemming voor 

de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens (hierna: “Gegevens”) door S.C. FILIP AND FAMILY 
S.R.L. en de eventuele wettelijke opvolger daarvan, alsmede voor verwerking namens S.C. FILIP AND 
FAMILY S.R.L (gezamenlijk aangeduid als “S.C. FILIP AND FAMILY S.R.L”). 

Hierbij verklaar ik dat ik, volledig geïnformeerd en geheel uit vrije wil, Gegevens aanbied 
betreffende mijzelf, mijn familieleden (met inbegrip van familieleden tot en met de vierde graad) en andere 
personen, afhankelijk van de situatie, zoals beschreven in de bijlage, met het doeleinde van (i) de 
individuele arbeidsovereenkomst aangegaan tussen ondergetekende en S.C. FILIP AND FAMILY SRL  uit 
te voeren, alsmede collectieve arbeidsovereenkomsten, (ii) verstrekking van beloningen en voorzieningen, 
(iii) organisatie van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), culturele, educatieve en 
andersoortige gebeurtenissen, (iv) het garanderen van de veiligheid van personen, gebieden en 
arbeidsmiddelen, alsmede gegevens en informatie, (v) handhaving van lichamelijke en geestelijke 
gezondheid op een niveau dat past bij de uitvoering van de professionele activiteit, (vi) naleving van de 
verplichtingen voortkomend uit huidige wetgeving en gerechtelijke bevelen ten aanzien van S.C. FILIP AND 
FAMILY SRL, (vii) samenstellen van rapporten en statistieken, en (viii) ieder ander doeleinde dat bij wet is 
toegestaan of beschreven in de interne regels van S.C. FILIP AND FAMILY SRL. 

Ik verplicht mij hierbij, mochten zich enige veranderingen voordoen in de aangeboden Gegevens, 
S.C. FILIP AND FAMILY SRL op de hoogte te stellen van deze veranderingen en eventuele wijzigingen 
door te geven op verzoek van S.C. FILIP AND FAMILY SRL, met het doel om de administratie van S.C. 
FILIP AND FAMILY SRL te actualiseren,  

Ik ga bij deze akkoord met het openbaar maken van de Gegevens, op voorwaarde van 
vertrouwelijkheid, aan de volgende ontvangers: medewerkers en partners van S.C. FILIP AND FAMILY 
SRL, autoriteiten en openbare instellingen, andere publieke of private entiteiten (inclusief, zonder 
beperking, Depozitarul Central S.A.), voor de hierboven genoemde doeleinden. 

Ik ga bij deze akkoord met verwerking van de Gegevens op handmatige en/of automatische wijze 
voor de gehele duur als noodzakelijk voor bovengenoemd proces, voor de gehele duur van de 
werkzaamheden of samenwerking met of voor S.C. FILIP AND FAMILY SRL, alsmede na beëindiging van 
de individuele arbeidsovereenkomst/samenwerking. 

Hierbij verklaar ik dat ik op de hoogte gesteld ben van de aan mij verleende rechten uit hoofde van 
wet nr. 677/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking 
van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, inclusief de latere aanpassingen 
en wijzigingen, alsmede de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van dergelijke 
gegevens, tevens bekend als de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) inclusief, zonder 
beperking, van de rechten op toegang en interventie, bezwaar, niet onderworpen te worden aan een 
individuele beslissing, alsmede het recht om een wettelijke procedure aan te spannen. 

Opgesteld in twee originele exemplaren, een voor de ondergetekende en een voor S.C. FILIP 
AND FAMILY SRL.  
 
 
 
 

Datum: _________________  Voornaam en achternaam: 
 _____________________ 
 
 

                                                        
Handtekening:  _____________________ 
 
 
 



 
 
 

 


