
Collecteweek 1e week september

We zijn erg blij
dat je meehelpt!
Als collectant, wijkhoofd of coördinator draag je in jouw buurt bij aan de KWF-collecteweek.
Jouw hulp is van groot belang om ons doel te bereiken: minder kanker, meer genezing
en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.

Ja, ik zet mij in voor de collecte van KWF Kankerbestrijding als: 

  collectant                        wijkhoofd                             collectecoördinator

Privacy Statement

Bescherming persoonsgegevens
KWF Kankerbestrijding (KWF) is verantwoordelijk voor de verwerking van je 
persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens zeer 
belangrijk. Dit betekent onder meer dat we vertrouwelijk met je persoonsgegevens 
omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om je persoonsgege-
vens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we 
gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze 
werkzaamheden.

Verwerking van persoonsgegevens
KWF gebruikt je persoonsgegevens om je te informeren over je vrijwilligerswerk, 
het voeren van administratie ten aanzien van je inzet als vrijwilliger, over nieuwe 
activiteiten en producten van KWF en het kunnen bijhouden wie we wel en niet 
mogen benaderen voor onze campagnes. De persoonsgegevens worden niet aan 
derden verstrekt. Lees meer over gebruik van jouw persoonsgegevens in ons privacy 
statement via de website www.kwf.nl/privacy. Heb je vragen of opmerkingen over 
hoe KWF omgaat met persoonsgegevens, dan kun je deze vragen richten aan:  
KWF Kankerbestrijding, t.a.v. Privacy Officer,Postbus 75508, 1070 AM Amsterdam.
Je kunt ook een e-mail sturen naar publieksservice@kwf.nl.

Wijzigingen
Als je geen prijs stelt op informatie over nieuwe activiteiten, producten of diensten 
kun je je gegevens hiertegen laten blokkeren door contact op te nemen met  
KWF-Publieksservice, bereikbaar via:
E-mail: publieksservice@kwf.nl
Telefoon: 0900 - 202 00 41 (ma t/m vrij 9.00 - 18.00 uur à € 0,01/min)

Ook kun je per e-mail een verzoek om inzage en/of correctie van je persoonsgegevens 
indienen.

Suggesties of klachten
KWF Kankerbestrijding besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van de werving.  
Als je vragen, suggesties of klachten hebt, horen we dat heel graag van je. Alvast 
bedankt!

Voorletter(s)  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________             

Voornaam   
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tussenvoegsel(s)  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Achternaam   
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Geslacht              m/v                                   Geboortedatum (minimum leeftijd 18 jaar)    –– / –– / –––– 

Straat  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Huisnummer  
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode    

Woonplaats   
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Telefoonnr. Mobiel

E-mailadres  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   Ja, ik geef KWF toestemming om mij maandelijks per e-mail op de hoogte te houden van de verschillende activiteiten

 van KWF en beschikbaar vrijwilligerswerk. Lees het privacy statement onderaan dit formulier voor meer informatie.

Datum –– / –– / ––––

Plaats  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Handtekening Opmerking(en)
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