Aan dit model toestemmingsverklaring kunt u geen rechten ontlenen. U kunt het model aanpassen zodat het beter past
bij uw situatie. Raadpleeg bij bijzonderheden of twijfel een privacyjurist van DAS voor de Sport of de Juridische helpdesk
van stichting AVG (onder de 'help' knop binnen het stappenplan AVG voor sportverenigingen) of een privacyjurist die
verbonden is aan de eigen vereniging. Bijvoorbeeld bij gegevensverstrekking (waaronder foto's) aan sponsors.

BV "De Koetsier"
Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging,
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Oak willen we speelschema's, wedstrijduitslagen en soms
oak foto's en filmpjes van u op onze site plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming hiervoor
tevens oak uw naam vermeld in verslagen en ledenlijst met adres telefoonnummer en E-mailadres op
onze site te vermelden.
Met dit formulier geef ik: (on~ergetekende) BV "De Koetsier" toestemming om gegevens over mij te
verwerken.
lk geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

0

Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of
maatschappelijke dienstverleners.

o

Publiceren van bijvoorbeeld foto's en/of filmpjes van mij op onze afgeschermde websites.

0

Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen zodat andere
leden mij kunnen benaderen.

0

Publiceren van uitslagen van gespeelde wedstrijden op biljartgelinkte site's (Biljartpoint)

0

Publiceren van uitslagen en foto's in nieuwsblad of buurtkrant.

0

Mijn gegevens gebruiken voor het ontvangen en betalen van contributie.
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Aan dit model toestemmingsverklaring kunt u geen rechten ontlenen. U kunt het model aanpassen zodat het beter past
bij uw situatie. Raadpleeg bij bijzonderheden of twijfel een privacyjurist van DAS voor de Sport of de Juridische helpdesk
van stichting AVG (onder de 'help' knop binnen het stappenplan AVG voor sportverenigingen) of een privacyjurist die
verbonden is aan de eigen vereniging. Bijvoorbeeld bij gegevensverstrekking (waaronder foto 's) aan sponsors.

Mijn toestemming geldt aileen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.

'
Naam

Geboorted atu m

Datum

Handtekening

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring
eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Naam ouder/voogd

Handtekening ouder/voogd
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