Deelnemersnummer:
Beste ,

Boer Koen heeft voor plaats voor 50 nieuwe leden. Ken jij mensen die graag zouden meegenieten van
de lekkere groenten van de Plukheyde? Je kan ons helpen om nieuwe mensen aan te spreken.
Daarom danken we jullie alvast voor jullie antwoord op onderstaande vragen!
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In het kader van de GDPR wetgeving vraagt Boer Koen (De Plukheyde in
Kampenhout) uw ‘informed consent’ voor volgende zaken:

Mijn naam mag gebruikt worden in de deelnemerslijst die gepubliceerd wordt op
www.deplukheyde.be
Mijn naam mag gebruikt worden voor publicatie van een quote op
www.deplukheyde.be
Mijn foto mag gebruikt worden voor publicatie van een quote op
www.deplukheyde.be
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Bovendien mag Boer Koen (of zijn helpende handen) mij vrijblijvend aanspreken
voor volgende activiteiten:

Het ronddragen van ’Plukheyde’ flyers in mijn buurt en bij bevriende handelaars
Het actief delen van ‘Plukheyde’-berichten op sociale media (vooral Facebook)
Het actief aanbrengen van recepten met ‘Plukheyde’-groenten met het akkoord
om deze op de www.deplukheyde.be website te publiceren
Ik heb interesse om het ‘Plukheyde’-aanspreekpunt te zijn voor deelnemers die
recepten willen delen op de blog (enkel verzamelen, het bloggen doet Koen zelf)
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Kent u handelaars of zelfstandigen (Kine, dokters, kappers, …) waarvan u denkt dat
ze bereid zijn om flyers te leggen?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Denkt u aan andere zaken die de bekendmaking van de Plukheyde kunnen bevorderen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
De toestemmingen die u geeft kan u op elk moment terug intrekken. Ze zijn in alle geval slechts van
toepassing zolang u deelnemer bent van de Plukheyde.
Gedaan te Kampenhout, maart 2022
Handtekening

Deze vragenlijst mag zo snel als mogelijk terug bezorgd worden op het afhaalpunt, of ingescand en
gemaild worden naar Joël Schols (joel.schols.prive@gmail.com) - Hartelijk dank ! Boer Koen

