REGISTRATION FORM
Date of arrival | Aankomstdatum
Date of departure | Vertrekdatum*

* Will only be registered upon actual departure.

First and last name | Achternaam, voornaam

Filled in by reception | In te vullen bij de receptie

Room No.

Registration No.

I agree to receive the hostel (a&o hostels Marketing
GmbH) newsletter and information via email and
willingly consent to the processing of my email
address for the purposes of advertising by the

hostel.
Voluntary declaration of consent

Street, house no. | Straat, nr.
ZIP, city | Postcode, plaats

E-mail address | email address

Country | Land

Ik wil de nieuwsbrief en informatie van a&o Hotels en
Hostels per e-mail ontvangen en geef toestemming
voor de verwerking van mijn e-mailadres voor
reclamedoeleinden van a&o Hotels en Hostels

GmbH.

Nationality | Nationaliteit
Type of identity document | Soort identiteitsbewijs
Date of birth | Geboortedatum
Place of birth | Geboorteplaats
Profession | Beroep
In case of accompanying family members or travel groups*
Bij meereizende familieleden of reisgroepen*
* Only the guest must be registered, but not accompanying persons.
For groups only the leader has to be registered. Information about other persons is voluntary.
* Alleen de gast moet geregistreerd zijn, maar niet de begeleider. Voor groepen moet alleen de leider worden geregistreerd.
Informatie over andere personen is vrijwillig.

Place, date and signature
Plaats, datum en handtekening
Information on data protection can be found on the back

Vrijwillige verklaring van instemming

Staff

Data protection regulations for the registration form

Bepalingen inzake gegevensbescherming voor het registratieformulier

In the registration form we process data on the following legal basis:
Information regarding guests and stay: Data processing according to article
438 criminal code with a storage period of seven years.
Email: Data processing on the basis of Art. 6 (1) a) GDPR with a storage period
until revocation of consent.

In het registratieformulier verwerken wij gegevens gebaseerd op de volgende rechtsgrondslag:
Gegevens over gasten en verblijf: Gegevensverwerking op basis van artikel 438 Wetboek vantrafrecht met een
opslagduur van zeven jaar.
E-mail: Gegevensverwerking op basis van artikel 6, lid 1, punt a) AVG met een opslagduur tot het intrekken van de
toestemming.

You have the following rights according to the General Data Protection
Regulation (GDPR):
Right of access: According to Article 15 GDPR you have the right to know
whether we are processing your personal data, and to a copy of that data.*
Right to withdraw your consent: Where we process your personal data b
 ased
on your consent you have according to Article 7 GDPR the right to withdraw
that consent at any time without reason.*
Right of objection: If the processing of your personal data is necessary
to protect the legitimate interests of our company, you can object to the
processing at any time in accordance
with Article 21 GDPR.*
Right to erasure: According to Article 17 GDPR this right, often referred to as
the right to be forgotten, allows you to ask us to erase personal data where
there is no valid reason for us to keep it.*
Right to rectification: According to Article 16 GDPR you have the right to
have any incorrect personal data corrected or completed if it is incomplete.*
Right to restrict processing: According to Article 18 GDPR you have the right
to ask us to restrict processing of your personal data.*
Right to data portability: Under Article 20 GDPR, you have the right to move,
to copy or to transfer your personal data. You will receive your personal data
provided in a structured, common and machine-readable format.*
Right to lodge a complaint with a supervisory authority: You have a right
of appeal to the competent supervisory authority under Article 77 GDPR.*

U heeft de volgende rechten op basis van de Verklaring bescherming persoonsgegevens (AVG):
Recht van inzake: Op basis van artikel 15 AVG kunt u om uitsluitsel vragen of de betreffende gegevens zijn verwerkt.
Wanneer dit het geval is heeft u het recht om informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens op te vragen.*
Recht op herroeping van toestemming: Op basis van artikel 7 AVG heeft u het recht uw al verleende toestemming te
allen tijde in te trekken.*
Recht van bezwaar: Indien de verwerking van uw persoonsgegevens ter bescherming van de gerechtvaardigde
belangen van ons bedrijf noodzakelijk is, heeft u volgens Artikel 21 AVG te allen tijde het recht bezwaar tegen deze
verwerking in te dienen.*
Recht op gegevenswissing: Indien u uw al verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens heeft
ingetrokken, bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (en er geen gerechtvaardigde
redenen voor de verwerking aanwezig zijn), uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor verwerking, een
bijbehorende juridische verbintenis bestaat of wanneer uw persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, heeft u
op basis van artikel 17 AVG het recht op verwijdering van de persoonsgegevens.*
Recht op rectificatie: Indien uw bij ons opgeslagen gegevens onjuist zijn, heeft u op basis van artikel 16 AVG het recht
op een onmiddellijke rectificatie.*
Recht op verwerkingsbeperking: Op basis van artikel 18 AVG heeft u het recht om verwerkingsbeperking van de door u
ter vervoeging gestelde persoonsgegevens te verlangen.*
Recht op gegevensoverdracht: Op basis van artikel 20 AVG heeft u het recht om de door u ter vervoeging gestelde
persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar document te ontvangen.*
Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Op basis van artikel 77 AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.*

* In order to exercise your rights under the General Data Protection
Regulation please refer to the on-site management or contact us centrally:
a&o Holding GmbH & Co. KG | Adalbertstraße 50 | DE-10179 Berlin 
datenschutz@aohostels.com

everyone can travel

* Om uw rechten volgens de Verklaring bescherming persoonsgegevens uit te oefenen, kunt u zich bij het lokale
management melden of centraal contact met ons opnemen via:
a&o Holding GmbH & Co. KG | Adalbertstraße 50 | DE-10179 Berlin | datenschutz@aohostels.com

aohostels.com

