AANVRAAGFORMULIER VRIJWILLIG TOEGANGSVERBOD EIGEN VERZOEK
Geachte speler,

(L-FPC-32A-Algemeen / 1018)

Wenst

wel /

geen kopie*

Spelen is meestal leuk, maar soms is een ‘adempauze’ wenselijk.
Onderstaand casino biedt u de mogelijkheid van een vrijwillig toegangsverbod aan n.a.v.
gegeven advies
eigen initiatief*.
Een vrijwillig toegangsverbod moet door u persoonlijk worden aangevraagd en geldt voor een periode van 6 maanden.
Binnen deze periode wordt u de toegang tot Fair Play Casino

ontzegd.
De aanvraag dient vergezeld te gaan van een recente pasfoto.
Zonder foto’s, geldig legitimatiebewijs en handtekening kan de aanvraag niet worden geaccepteerd.
De verantwoordelijkheid voor het niet meer betreden van genoemd casino ligt geheel bij uzelf. Wij kunnen dan ook niet
aansprakelijk worden gesteld voor overtredingen die u tegen deze overeenkomst maakt. Wel zullen onze medewerkers hun
uiterste best doen om herkenning te waarborgen.
Privacy
We zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken ter uitvoering van deze witte lijst.
Door invulling en ondertekening van dit aanvraagformulier geeft u toestemming voor het gebruik en de verwerking van uw
persoonlijke gegevens en uw pasfoto op dit formulier en met het op dit formulier vermelde.
Genoemd casino bewaart een origineel van dit formulier met een recente en duidelijke pasfoto. Deze gegevens worden alleen
binnen genoemd casino gebruikt en verwerkt met als doel deze overeenkomst en uw herkenning te kunnen waarborgen.
Het formulier maakt deel uit van een registratiebestand dat uitsluitend binnen bovengenoemd casino zal worden gebruikt en is
buiten uw toestemming niet toegankelijk voor derden. Uw privacy is dus gewaarborgd.
Na afloop van de plaatsing op de witte lijst zullen al uw persoonsgegevens worden verwijderd of slechts geanonimiseerd
worden gebruikt ter verslaglegging of voor statistische doeleinden. Op de plaatsing op de witte lijst en hoe wij omgaan met
persoonsgegevens is onze Privacyverklaring Fair Play Centers B.V. van toepassing zoals gepubliceerd op:
www.fairplay.nl<http://www.fairplay.nl/>
U dient wel rekening te houden met een verspreidingstijd, met betrekking tot het verbod, van één week.
Uiteraard kunt u voor aanvullende informatie terecht bij een van onze medewerkers. Zij zullen u graag te woord staan.
Voor alle duidelijkheid delen wij u mede dat, wanneer u door één van onze medewerkers in het eerder genoemde casino
wordt aangetroffen, wij zonder verdere waarschuwing aangifte kunnen doen bij Justitie op grond van artikel 139 Wetboek van
Strafrecht, huisvredebreuk. Wij verzoeken u dan ook goed nota te nemen van dit schrijven, mede gelet op het Arrest van de
Hoge Raad van 16 december 1969.
Achternaam

Voornaam

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

M

V*

Mogelijkheden besproken en geïnformeerd over doorverwijzing.
Wenst

wel /

geen doorverwijzing*

Volgnummer
Datum aanvraag

Legitimatiebewijs
Nummer

1
		
Aanvraag geldig tot

Geldig tot
Geboortedatum

pasfoto(’s)
bijvoegen

		

2*

(bij 2 casino’s in de
gemeente moet
men 2 foto’s
bijvoegen)

Naam medewerker
Bij het ontbreken / niet invullen van één van bovenstaande gegevens (of het niet willen geven hiervan) kunnen we de aanvraag
helaas niet in behandeling nemen.

Handtekening medewerker casino
*aanvinken wat van toepassing is

Handtekening aanvrager

