
Toestemmingsformulier bol.com Partnerinnovatie interviews 

VERKLARING DOOR: 
Naam:……………………………………………… 
Bedrijfsnaam:.……………………………………. 
E-mail adres:……………………………………… 

hierna aangeduid met "ik"; 

TEN BEHOEVE VAN: 
 
bol.com B.V. gevestigd aan de Papendorpseweg 100, 
3528 BJ te Utrecht (hierna: “bol.com”); 
 
VERKLARING: 

1. Ik neem deel aan het project van bol.com, 
genaamd: 
Kwalitatief onderzoek Partner Innovation 
Center  
(hierna te noemen: het “Project”). 

2. Ik ga ermee akkoord dat er foto’s, video’s en/of 
geluidsopnames van mij worden gemaakt. En dat 
eventuele interviews die met mij worden afgenomen 
worden gebruikt voor interne doeleinden. Ik ben goed 
geïnformeerd over wat het Project inhoudt  

3. Ik werk volledig op eigen verantwoordelijkheid mee 
en ik ben 18 jaar of ouder.  

4. Ik weet dat ik geen, tenzij anders aangegeven in 
de mail, vergoeding ontvang voor mijn 
medewerking aan de foto’s en/of video- en/of 
audio-opnamen van mij die worden gemaakt ten 
behoeve van het Project. 

5. Ik geef bol.com onvoorwaardelijk toestemming en 
het recht om (aankruisen wat van toepassing is): 

[_] mijn bijdrage aan het Project, eventueel in 
combinatie met mijn naam* en 
bedrijfsnaam*, te gebruiken voor 
analysedoeleinden voor het Project; 

[_] mijn bijdrage aan het Project te delen 
binnen bol.com voor informatiedoeleinden. 

6. Ik geef toestemming aan bol.com om voor de 
doeleinden uit artikel 5 mijn persoonsgegevens te 
verwerken. Het gaat om:  

a. af te leiden persoonsgegevens uit de teksten, 
foto’s, video’s en/of geluidsopnames; en 

b. persoonsgegevens uit deze verklaring.  

Ik ben ermee bekend dat deze persoonsgegevens 
gedeeld kunnen worden met externe 
dienstverleners van bol.com, voor zover dit 
noodzakelijk is voor het Project. Mijn 
persoonsgegevens worden niet langer bewaard 
dan noodzakelijk. (Zie voor bewaartermijnen de 
tekst onderaan het handtekeningenveld op dit 
formulier.) 

Ik weet dat ik mijn toestemming altijd kan intrekken 
door bol.com te contacteren via de 
contactgegevens in artikel 9. 

7. Voor zover ik auteursrecht, naburig recht, 
portretrecht of een ander recht zou kunnen 
ontlenen of gebruiken door mee te werken aan het 
Project, draag ik door ondertekening van deze 
verklaring deze rechten onvoorwaardelijk over aan 
bol.com. Voor zover wettelijk mogelijk doe ik ook 
afstand van alle (huidige en toekomstige) 
persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 5 lid 1 
van de Wet op de Naburige Rechten en van de 
rechten genoemd in artikel 25 lid 1 en 45e van de 
Auteurswet. 

8. Ik ga er mee akkoord dat, voor zover wettelijk 
toegestaan, bol.com alleen aansprakelijk is voor 
directe schade die ik lijd door mijn medewerking 
aan het Project. De totale aansprakelijkheid van 
bol.com is voor zover wettelijk toegestaan beperkt 
tot €100.  

9. Ik weet dat ik met bol.com contact kan opnemen 
voor verzoeken tot:   
- rectificatie, verwijdering, inzage of 
dataportabiliteit van persoonsgegevens  
- bezwaren en/of opmerkingen over de verwerking 
van persoonsgegevens, of voor het  
- intrekken van mijn toestemming: 

e-mail: pinc@bol.com  
Papendorpseweg 100, 3528 BJ te Utrecht 

10. Voor klachten kan ik contact opnemen via 
pinc@bol.com. Een klacht over de verwerking van 
persoonsgegevens kan ook bij de Functionaris 
voor de Gegevensbescherming van bol.com via 
dpo@aholddelhaize.com of bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens worden ingediend. 

  

Voor akkoord: 

 

 

 

Naam:  
Datum: 

* graag doorstrepen als de naam niet wordt 
gebruikt in het Project of als je daar geen 
toestemming voor geeft.  
 
Hoelang bol.com je bijdrage bewaart   
(graag doorstrepen als je ergens niet mee 
akkoord gaat)  
 
1. Projectonderzoek: tot 3 maanden na de 
opnamen.  
2. Delen van inzichten in videovorm binnen 
bol.com: tot 4 weken na het delen.  
3. Mogelijke vervolgstappen of extra 
onderzoek: tot 3 maanden na het vervolg.  
 

 

 

mailto:pinc@bol.com

