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TOESTEMMINGSFORMULIER ‘VERKIEZING PEDAGOGISCH PROFESSIONAL 

OF BELEIDSMEDEWERKER/COACH  VAN HET JAAR’ 

 

PPINK en Springer, samen PP Springer genoemd, treden op als ‘gezamenlijk verwerkersverantwoordelijke’ in de 

zin van artikel 26 Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) met betrekking tot de persoonsgegevens 

die zij verwerkt in het kader van de Verkiezing.  Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een natuurlijke persoon 

is of kan worden geïdentificeerd. 

 

PP Springer verwerkt persoonsgegevens van u. Er zijn drie fasen die de verwerking van persoonsgegevens van 

elkaar onderscheiden kunnen worden: 

 

1. Aanmeldfase: dit is de fase waarin een derde, bijvoorbeeld een nadere pedagogisch medewerker, een 

leidinggevende of een cliënt, een Kandidaat aanmeldt bij PP Springer die naar zijn/haar mening in 

aanmerking dient te komen voor de titel ‘Pedagogisch Professional van het Jaar of Pedagogisch 

Beleidsmedewerker/ coach van het Jaar’. Ook wordt er in deze fase aan de Kandidaat gevraagd om 

toestemming te geven voor daadwerkelijke kandidaatstelling voor de Verkiezing en voor de verwerking 

van zijn of haar persoonsgegevens indien deze Kandidaat zou winnen. Dit gebeurt door middel van dit 

toestemmingsformulier;  

 

2. Nominatiefase: in deze fase stuurt PP Springer het privacy statement. Tevens wordt contact gezocht met 

de Kandidaat voor het doorspreken van de instructies voor de video/vlog; 

 
3. Kandidaatsfase: in deze fase wordt door PP Springer een selectie gemaakt van Kandidaten en de 

winnaar bepaald.  

 

PP Springer vraagt via dit formulier toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van 

de Verkiezing, voor zowel de Nominatiefase als de Kandidaatsfase. De hiernavolgende uitgangspunten en 

informatie is hierbij van belang.  

 

U verleent vrijelijk uw toestemming  

Zoals gezegd ontvangt PP Springer graag uw toestemming om uw persoonsgegevens te mogen verwerken in het 

kader van de Verkiezing. U bent geheel vrij om deze toestemming wel of niet te verlenen. Indien u ervoor kiest om 

geen toestemming te verlenen, dan wel slechts toestemming te verlenen voor één van beide doeleinden zoals aan 

het einde van formulier opgenomen, is het helaas niet mogelijk om (verder) deel te nemen aan de Verkiezing. 

 

Informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens  

Alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Verkiezing is te vinden in het Privacy 

Statement ‘Verkiezing Pedagogisch Professional of Beleidsmedewerker/ Coach van het Jaar’. Voor de volledigheid 

is de meest essentiële informatie hierna per fase vermeld. Relevant om op te merken is dat het doeleinde voor de 



 

LET OP: het toestemmingsformulier is 1 van de 3 vereiste onderdelen van een aanmelding. Naast dit formulier dien je, als aanmelder, ook een inschrijfformulier 
in te vullen. Tevens maak je samen een interview-video. Deze 3 documenten mail je naar aanmelden@ppink.nl vóór 16 mei 2022. 

 
 
 

 

Pagina 2 van 4   
 

 
 

verwerking steeds is het organiseren van de Verkiezing en zo meer bekendheid te geven aan de publicatie van PP 

Springer en aan PP Springer zelf. Per fase valt dit uiteen in de volgende details:  

 

- Het verwerken van uw persoonsgegevens in de Aanmeldfase  

a. Gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke: PP Springer 

b. Doeleinde: potentiële kandidaten te kunnen laten nomineren voor de Verkiezing 

c. Type persoonsgegevens: 

● Uw voor- en achternaam; 

● Uw (zakelijke) e-mailadres; 

● Telefoonnummer. 

d. Juridische grondslag voor de verwerking: gerechtvaardigd belang van PP Springer, bestaande 

uit het kunnen organiseren van de Verkiezing ter promotie van het vak Pedagogisch 

Medewerker. 

 

- Het verwerken van uw persoonsgegevens in de Nominatiefase 

a. Gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke: PP Springer 

b. Doeleinde: het mogelijk maken om deel te nemen aan de Verkiezing, onder andere door de 

selectie van de Kandidaten mogelijk te maken 

c.  Type persoonsgegevens: 

● De gegevens uit de Aanmeldfase;  

● Uw (zakelijke) contactgegevens; 

● Uw (zakelijke) adresgegevens; 

● De gegevens van de zorginstelling en/of de rechtspersoon waar u voor werkt; 

● De functies en nevenfuncties die u vervult; 

● Informatie waaruit blijkt waarom u zo goed functioneert en voorbeelden uit uw praktijk 

van goed functioneren;  

● Foto en filmmateriaal in diverse, voor de Verkiezing relevante media;  

d. Juridische grondslag voor de verwerking: uw toestemming, door middel van dit 

toestemmingsformulier.  

 

- Het verwerken van uw persoonsgegevens in de Kandidaatsfase 

a. Gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke: PP Springer 

b. Doeleinde: i) het organiseren van de Verkiezing, waaronder de beoordeling van de Kandidaten 

die zijn geselecteerd en het promoten van de genomineerde Kandidaten en ii) het kunnen 

communiceren en publiceren over de uiteindelijke winnaar van de Verkiezing als Pedagogisch 

Professional of Beleidsmedewerker/ Coach van het Jaar en het mogelijk maken dat de rechten 

en verplichtingen door de winnaar worden uitgevoerd 

c.  Type persoonsgegevens: 

● Uw (zakelijke) contactgegevens; 

● Uw (zakelijke) adresgegevens; 



 

LET OP: het toestemmingsformulier is 1 van de 3 vereiste onderdelen van een aanmelding. Naast dit formulier dien je, als aanmelder, ook een inschrijfformulier 
in te vullen. Tevens maak je samen een interview-video. Deze 3 documenten mail je naar aanmelden@ppink.nl vóór 16 mei 2022. 

 
 
 

 

Pagina 3 van 4   
 

 
 

● De gegevens van de zorginstelling en/of de rechtspersoon waar u voor werkt; 

● De functies en nevenfuncties die u vervult; 

● Informatie waaruit blijkt waarom u zo goed functioneert en voorbeelden uit uw praktijk 

van goed functioneren;  

● Foto en filmmateriaal in diverse, voor de Verkiezing relevante media;  

d. Juridische grondslag voor de verwerking: uw toestemming, door middel van dit 

toestemmingsformulier.  

 

Intrekken toestemming  

U kunt uw toestemming zoals gegeven met dit formulier op ieder moment intrekken door een e-mail te sturen naar 

het volgende adres aanmelden@ppink.nl. U kunt ons voor dit doeleinde ook via de andere contactgegevens zoals 

opgenomen in het Privacy Statement bereiken.  

 

Het gevolg van het intrekken van uw toestemming is dat de persoonsgegevens die u aan ons op basis van dit 

formulier te beschikking heeft gesteld, niet langer gebruikt kunnen worden voor de doeleinden zoals omschreven 

in dit toestemmingsformulier. De intrekking is slechts van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens 

nadat intrekking heeft plaatsgevonden.  

 

Voorwaarden deelname aan de Verkiezing 

PP Springer stelt daarnaast aan deelname aan de Verkiezing de volgende voorwaarden: 

1. De Kandidaat is werkzaam als pedagogisch professional of beleidsmedewerker/ coach in de 

kinderopvang. Deze verkiezing staat niet open voor gastouders; 

2. De werkgever geeft toestemming voor deelname aan de verkiezing; 

3. De winnaar is een jaar lang beschikbaar als ambassadeur van het vak. Dit betekent dat de winnaar af en 

toe op bijeenkomsten van PPINK of congressen van Springer Media (bijvoorbeeld van ‘Kinderopvang’, 

onderdeel van Springer Media) een rol als spreker of panellid toebedeeld kan krijgen; 

4. De Kandidaat is beschikbaar voor het juryoverleg dat plaatsvindt op 8 september 2022 en voor de 

prijsuitreiking rond 15 september 2022; 

5. De Kandidaat wordt geacht mee te werken aan vlogs. video’s of fotoreportage voor in het blad 

‘Kinderopvang’ en op de websites, plus social media kanalen van www.kinderopvangtotaal.nl en PPINK; 

6. De Kandidaat wordt geacht in de maanden juni/juli tijd vrij te maken voor het opnemen van een video/vlog;  

7. Over de uitslag en het oordeel van de jury is geen discussie mogelijk.  

 

Tijdig toezenden toestemmingsformulier 

Dit toestemmingsformulier dient uiterlijk 15 mei 2022 compleet worden ingevuld, worden voorzien van een 

handtekening en vervolgens te worden gescand (of gefotografeerd) en gemaild naar aanmelden@ppink.nl 

 

Toestemming Kandidaat 
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Door ondertekening van dit formulier verklaar ik, ……………………………………….....(naam), dat ik toestemming 

verleen voor het verwerken van mijn persoonsgegevens zoals omschreven door PP Springer in dit 

toestemmingsformulier, met als doeleinde:   

 

[  ] PP Springer in staat te stellen om mij deel te laten nemen aan de Verkiezing, om de Kandidaten die zijn 

geselecteerd als genomineerden te beoordelen en om deze Kandidaten te promoten;  

[   ] PP Springer in staat te stellen om mij, mocht ik winnen, te promoten als winnaar van de Verkiezing en als 

Pedagogisch Professional of pedagogisch beleidsmedewerker/ coach van het Jaar.  

 

Naam:  

Naam organisatie:  

Adresgegevens:  

E-mailadres:   

Datum:    

Handtekening: 

 

 

 


