
 
Registratieformulier evenementen COVID-19* 
 
 
 

Naam evenement (name event) :  
 

Locatie (location) :  
 

Datum (date) :  
 

Tijdstip (hour) :  
 

Volledige naam (full name) :  
 

E-mail :  
 

Mobiele nummer (mobile 
number) 

:  
 

Toestemming *** (permission)  :  
Ja  / Nee 

 
*Uw gegevens worden op zodanige wijze verwerkt dat daarvan geen kennis kan worden genomen door een andere partij dan de organisatie of de regionale 
GGD indien u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven op dit formulier. De gegevens worden uiterlijk 14 dagen bewaard en daarna vernietigd door 
de organisatie. Your data will be processed in such a way that no other party other than the organization or the regional GGD can obtain it. The data is kept for 
a maximum of 14 days and then destroyed by the organization you were at. 
** Hierbij verklaar ik dat ik een gezondheidscheck heb gedaan. Hereby I declare to have done a health check.   
*** Hiermee geeft u toestemming voor het delen van uw gegevens aan de regionale GGD voor de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek. 
Het delen van uw gegevens is op vrijwillige basis. By doing so, you consent to the sharing of your data with the regional GGD for the performance of any 
source and contact investigation. Sharing your data is on voluntary basis.  
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