
Inschrijfformulier voor Adoptie Projecten 

Documenten betreffende privacy (w.b.p.) en het gebruik van persoonsgegevens 

  

Vul om een adoptie op afstand te beginnen a.u.b. het onderstaande inschrijfformulier in 

en stuur het samen met het wbp-formulier én een kopie van uw eerste overschrijving 

per post, fax of email naar: 

Lama Gangchen Kiurok Tsochun 

Help in Action - afdeling Nederland  

p/a Van Nispensingel 81, 8016 MT Zwolle, Nederland 

E-mail: hia@lgigpf.nl 

Ik zou willen ondersteunen...................................................................................... 

(een kind, een bejaarde, zieke of gehandicapte, een Boeddhistische monnik, een student, 

geen voorkeur). 

Evt. voorkeur wat betreft geslacht, leeftijd en land: 

......................................................................................................................... 

 

Als bijlage een kopie van de ( ) jaarlijkse/halfjaarlijkse/kwartaal/maand betaling. 

Bank/Postgiro nummer ........................................................................................... 

Bedrag € ............................................................................................................. 

Voornaam ........................................................................................................... 

Achternaam ........................................................................................................ 

Adres ..................................................................................... Nr ....................... 

Postcode .............................................. Stad ...................................................... 

Land .................................................................................................................. 

Tel ....................................................... Fax ...................................................... 

e-mail ................................................................................................................ 

Ik hoorde van de Association via ............................................................................. 

  

Datum ................................................................................................................ 

Handtekening ...................................................................................................... 
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WBP-formulier 

 
Recht in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, wbp. 
Behorende bij de inschrijfformulieren LGKT- Adoptie en Humanitaire Projecten. 

Eveneens in overeenstemming met de Italiaanse wetgeving in het bijzonder de verordeningen 196 van 
30 juni 2003, op basis van de wbp worden alle persoonsgegevens zorgvuldig en op juiste wijze behandeld, 
daarnaast gelden artikel 13 van de Italiaanse wetgever en de diverse artikelen in de wet bescherming 
persoonsgegevens. 

Op basis van het bovenstaande informeren wij u hierbij dat: 

1. De verantwoordelijken op basis daarvan zijn: 

- de Lama Gangchen Kiurok Tsochun-LGKT Help in Action Association, via Marco Polo 13, Milaan, Italië; 

- de Moederorganisatie. de Lama Gangchen International Global Peace Foundation-LGIGPF. In deze de 
Lama Gangchen Kiurok Tsochun-LGKT- Help in Action afdeling Nederland, p/a Van Nispensingel 81, 8016 
MT Zwolle, Nederland. 

2. De persoonsgegevens die u verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt voor de activiteiten van Lama 
Ganchen, LGIGPF, LGKT- Help in Action Afdeling Nederland en LGKT-Help in Action Association in Italië 
(de Moederorganisatie). 

3. De wbp zal worden geëffectueerd door het bijgaande formulier te ondertekenen. 

4. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is niet verplicht; echter onvolledige persoonsgegevens 
resulteren in het achterwege blijven van de benodigde informatie aangaande de voorgenomen adoptie 
en/of andere informatie. 

5. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend bekend gemaakt worden aan de organisaties die een direct 
verband hebben met Lama Gangchen en de LGKT Association in Italië zoals: 

- Kunpen Lama Gangchen-KLG, Via Marco Polo 13. 20124 Milan (MI), ltalië 

- Lama Gangchen World Peace Service. Via Campo Dell'Eva 5, 28813 Albagnano di Bee(VB). Italië; om 
u te informeren over cursussen en/of workshops en andere bijeenkomsten en/of congressen, 
georganiseerd door de hierboven vermelde organisaties over de Tibetaanse, Nepalese of Himalaya-
cultuur en -tradities. 

6. Persoonsgegevens zullen niet aan enige andere organisatie worden doorgegeven. Ze zullen géén 
object worden van enige verspreiding, anders dan met inachtneming van de wbp en/of afgeleide 
verplichtingen, ontleend aan de activiteiten van Lama Gangchen; LGIGPF en LGTK Help in Action - 
Afdeling Nederland en de LGKT Help in Action Association in ltalië (de Moederorganisatie) en de onder 
5) voornoemde organisaties. 

7. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend beschikbaar zijn voor de medewerkers van LGIGPF - LGKT 
Help in Action - Afdeling Nederland en de LGKT- Help in Action Association in Italië; die de data verwerken 
en de onder 5) voornoemde organisaties. 

8. Sharon Dawson en Ineke van Haastert/ Radia Willems zijn verantwoordelijk voor de verwerking van 
de data: de uitvoering volgens de wbp in respectievelijk Italië en Nederland; uitsluitend schriftelijk kan 
met hen contact worden opgenomen. 

Door het ondertekenen van dit formulier stem ik in met het gegeven dat: 

- LGIGPF - Lama Gangchen Kiurok Tsochun - Help in Action - Afdeling Nederland, p/a Van Nispensingel 
81, 8016 MT Zwolle, Nederland; 

- Lama Gangchen Help in Action ONLUS - Via Marco Polo 13, 20124 Milaan, Italië. de door mij verstrekte 
informatie kan gebruiken voor de hierboven aangeduide doeleinden met inachtneming van de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. 

  
Datum................................................................................................................................. 

  
Handtekening........................................................................................................................ 


